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SORUNLARI

RAKKA DAKKA DUKKA -2
Şu anda görünen taraflar açısından 

maksat Rakka’yı almaksa bu taktik 
doğru görünüyor ama maksat aslında 
ileri sürüldüğü gibi İŞİD’i yok etmekse bu 
davranışın yok etme niyetiyle hiç ilgisi yok, 
hatta militan gücün önemli bir kısmını 
kurtarmak ve başka amaçlarla kullanmak 
anlamına bile gelir. 

Nitekim Palmira’ya doğru hareket eden 
İŞİD konvoyları Palmira’da rejim güçlerine 
karşı, dolayısıyla Rusya’ya karşı çarpışma 
ihtimalini gündeme getirdiğinden, Ruslar 
bu aşamaya kadar ilgileri dışında görünen ve 
ABD’ye bırakmış gibi göründükleri bölgeye 
müdahale edip konvoyları bombaladılar. 
Hatta ABD’nin yaptığını dünya kamuoyuna 
da açıkladılar. 

Bu olaylar acaba ABD’nin ileriye yönelik 
olarak rejim ve dolayısıyla Rusya’ya ve 
yanlarındaki İran’a karşı İŞİD’i kullanmayı 
düşündüğü anlamına gelebilir mi?

Güneyde açık bırakılan koridordan çıkan 
İŞİD militanlarının bir kısmı güneydeki Deir 
Ez Zor’a yerleşebilir mi? Bu gelişme SDG 
ile İŞİD arasında yapılmış yeni bir toprak 
paylaşımı ve değiş tokuş anlamına gelebilir 
mi?

ABD son zamanlarda dillendirilen ve 
HaştiŞabi güçlerinin Suriye hududuna bitişik 
Sincar bölgesine dayanması ile desteklenen 
bir Şii koridoru oluşma ihtimaline karşı İŞİD’i 
yedekte tutmaya karar vermiş olabilir mi?

Bölgedeki çok olmasa da var olan petrol 
kaynaklarına hâkim olma açısından Rakka ve 
Deir Ez Zor önemli olduğuna göre Rakka elde 
edildikten sonra SDG’nin Kürt unsurlarının 
kendi bölgelerine çekilmesiyle kalacak 
Arap unsurlar ve Deir Ez Zor’daki İŞİD’den 
kalan ama isim ve kılık değiştirmiş güçler 
bölgedeki Arap aşiretlerinin de katılmasıyla 
BOP hartalarında bulunan Sünni İslam 
Devletinin çekirdeğini oluşturabilir mi? 

Bu organizasyon bölgeyi ve uzak hedefte 
İsrail’i İran yayılmasına karşı koruyabilir mi? 
Kuzeydeki PYD bölgesi Türkiye’ye karşı 
tampon oluşturabilir mi?

Prof. Dr. Selçuk KIRLI
Türk Ocakları Derneği
Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

DEVAMI 2’DE

GENÇLİK KOLU İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası Kültürü 
Topluluğu, Genç Kalemler Topluluğu ve 
Liseli gençlerin katılımları ile gerçekleşen 

yemekte Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Prof. Dr. Mehmet 
Zarifoğlu, Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. 

Ramazan Doğan, Prof. Dr. Özcan Atahan, Av. 
Nadir Ülker, Dr. Mete Ateş, Hasan Nazlı, Orhan 
Şen ve Gençlik Kolu başkanı Eray Yüceyurt ile 
birlikte çok sayıda öğrenci hazır bulundular . 

DEVAMI 2'DE

Türk Ocakları Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri 02 Haziran 2017 Cuma akşamı Gençlik 
Kollarıyla Ünlü Caddede ki Lalezar Restoran’ da iftar yemeğinde bir araya geldiler.

UNUTULAN ve 
TERKEDİLEN 

ÜÇ TÜRK-İSLAM 
GELENEĞİ
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MUSTAFA SERDAR YAŞAR
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Bunlar gibi birçok soru sorulabilir. Bu tür 
soruların cevapları coğrafi haritalar da göz 
önünde bulundurularak belki de ABD’nin PYD 
çatısı altındaki Kürtlere nüfus ve çoğunlukta 
oldukları coğrafya parçalarının çok ötesinde 
bir alanı tutabilmeleri için neden destek 
verdiği sorusuna da açıklık getirebilir. Bu 
soru aslında şu anda kısa dönemde önlerine 
konan ödüllerin çekiciliği içinde nüfus olarak 
ancak %20’yi oluşturdukları ve şu anda yurt 
dışına sürülmüş olanlar dahil toplam sayıları 
2.5-3.000.000 kadar olan bölge Kürtleri için 
çok önemlidir. Uzun vadede bu coğrafyanın 
sınırlarını kendilerinden çok daha kalabalık ve 
hâkim oldukları yerlerin çoğunda zaten kahir 
çoğunluğu oluşturan Araplar, bir türlü kıymetini 
bilemedikleri kuzeydeki Türkler ve kendileri gibi 
düşünmedikleri için yerlerinde yurtlarından 
edilmiş Kürtlere karşı nasıl savunacaklar. 
Bu coğrafyada bulunan insanları nasıl 
besleyecekler. Bugün için üzerlerine gelmeyen 
hatta uğraşacak gücü olmadığı için bölgeyi terk 
etmiş gibi görünen rejim geri döndüğünde ne 
yapacaklar. Bütün bunları düşünürken bölgesel 

ve küresel güçlerin hepsinin Suriye’nin toprak 
bütünlüğünden yana olduğunu açıkladıklarını 
da unutmamalılar.

Peki bütün bu hengamede Türkiye’nin 
durumu nedir? 

ABD Rakka harekâtı için SDG’ye verdiği 
silahların seri numaralarını bize verecek ve 
takiplerini yapacakmış! Ancak silahlarla ilgili 
bilgiler kamuoyu ile paylaşılmayacakmış!

Sonradan silahlar toplanamasa da Rakka 
meselesi çözüldükten sonra cephane ve 
mühimmat verilmeyecek ve dolayısıyla silahlar 
kullanılamayacakmış!

Rakka harekâtı bittikten sonra PYD ile 
yürütülen taktik ilişki son bulacak ve bu ilişki 
asla stratejik seviyeye ulaşmayacakmış!

ABD bize bu silahların bize karşı 
kullanılmayacağına dair güvence vermiş! 

Vay canına. Her halde;
Amerikalılar başkalarına verdikleri silahları 

çok sıkı takip ediyorlar. Irak’ta kaybolan milyar 
dolarlık silahları muhtemelen Rufai’ler iç etti.

Terör örgütleri herhangi bir silah sistemine 
ait cephane ve mühimmat bulmada büyük 
zorluklar yaşıyor. Bölgeye silah satarak abat 

olan Devlet, şirket ve kaçakçılar hakkında 
anlatılanlar sadece şehir efsanesi.

Bu Amerikalılar hoş adamlar, baksanıza 
Kuzey Suriye’de PYD’nin hâkim olduğu bölgede 
birisi İncirlik büyüklüğündeki 3-4 üssü doğal 
olarak insani yardım dağıtmak için yapıyorlar.

Bize güvence vermişler. Rahatlayalım. 
Coğrafi olarak bize bağlı, yaşanmakta olan 

gelişmeler sonrasında güneyden, batıdan ve Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimiyle ilgili sorunlarından 
ve o yönetimin bize muhtaç olmasında dolayı 
doğudan çıkışı olmayan ve kuzeyinde bizim 
bulunduğumuz bir bölgede; su, elektrik, gıda, 
ne sayarsanız sayın tedariki için bize mahkum 
olan, eğitilmiş insan nüfusu yok seviyesinde bir 
tabana dayanan, şu anda kullandığı silahların 
hepsi dönemsel taşıma sudan ibaret ve en 
fazlasından 2,5-3.000.000 milyon insanın 
yaşadığı, kendi sınırlarını korumaya yetecek 
kadar bile asker çıkaramayacak durumdaki bir 
bölgenin üstelik herkesi temsil etmeyen terör 
örgütü mutlaka Türkiye Cumhuriyetini perişan 
ederdi. Bu da herhalde tarihimizde bir ilk olurdu. 
Şükür ABD bize güvence vermiş…

AYIP… AYIP….

RAKKA DAKKA DUKKA -2
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

GENÇLİK KOLU İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Hamit Saraç'ın ev sahipliği yaptığı yemekte güzel anlar yaşandı. 
Uludağ Üniversitesi’ nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde okuyan 
soydaş kardeş öğrencilerin de katıldığı yemek sonunda mezun olan 
öğrencilere Türk Ocağı anısına birer Anmalık da takdim edildi. 

Başkan Prof. Dr. Selçuk Kırlı'nın teşekkür ve gençlere yaz ödevi 
nasihatı ve hatırlatmasının  ardından  tüm katılımcılar yemek 
salonundan bir daha ki programda buluşmak dileğiyle vedalaşarak  
ayrıldılar.
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TÜRK OCAKLILAR  BAYRAMDA  BULUŞTULAR

Yönetim Kurulu ve Hars Heyeti üyelerinden 
Prof.Dr.Selçuk KIRLI, Prof.Dr.Ali BAHADIR, 
Prof.Dr.Yusuf Oğuzoğlu, Prof.Dr. Mustafa 
CEMİLOĞLU, Av.Nadir ÜLKER, Doç .Dr. Celil 
BOZKURT, Hamit SARAÇ, Dr.M.Mete ATEŞ, 

Prof.Dr.Mustafa SEVÜKTEKİN’ in katıldığı 
törende  Ocağa gönül vermiş dostlar, Hanımlar 
kolu, Gençlik Kolu ve Bursa Irak Türkmenleri 
Derneğinden de misafirler salonu dolduranlar 
arasında idiler.

Bayramlaşma süresince ülke meselelerinin 
de  konuşulduğu sohbette Baklava ve çikolata 
ikramlarından sonra saat:17.00 de iyi dileklerle 
önümüzde ki 2017-2018 programlarında 
görüşmek dileğiyle vedalaşıldı.  

 Bireyde olumlu yönde davranış değişikliği 
meydana getirme süreci olarak tanımlanan 
eğitim, bireyin kendi potansiyelini ve yaratıcı 
gücünü keşfetmesine yardımcı olur. İnsani 
gelişimini sağlayan eğitim, içinde yaşadığı 
topluma ve dünyaya duyarlılığını ve uyumunu 
artırır. Vatandaşlık bilincini geliştirerek, ulusal 
ve uluslararası işgücü piyasalarının gerektirdiği 
yetenekleri, becerileri ve donanımı kazandırır. 
Bunun yanında, özellikle uygulamalı eğitim, 
bireylerin öğrendiklerini gerçek hayata 
uygulayabilme kapasitesini artırır, günün 
koşullarına göre yeni bilgi ve teknolojileri 
etkin olarak kullanabilmelerini ve daha üretken 
olmalarını sağlar. Bireyde olumlu davranış 
değişikliği meydana getirme ve yetişmiş insan 
gücü ortaya koymanın yanı sıra bazı siyasal 
görevler de yüklenir.

3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu ile eğitim kurumlarının tümü Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak, eğitimde ki 
ikilik ortadan kaldırılarak laik ve karma hale 
getirilmiştir. 1924 Anayasası ve devamında ki 
tüm Anayasalar ile devletin sunduğu eğitim 
hizmetlerinden tüm Türk vatandaşlarının 
yararlanabilmesi için, eğitimin her kademede 
ücretsiz olması ilkesi kabul edilmiştir. 

1939 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasında ifade 
edildiği gibi, eğitimin temel amacı ve işlevi; 
“Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” 
ilkesini, Cumhuriyetin felsefesini, temel ilke 
ve değerlerini benimsemiş, laik yaşam biçimini 
özümsemiş, yaratıcı ve üretici kişiler ile iyi ve 
erdemli yurttaşlar yetiştirmektir. 

Günümüzde sosyal devletin belki de en 
temel ve önemli görevi, temel eğitimin tüm 
vatandaşlara parasız olarak sunulmasıdır. 
Bu durum, sadece kişinin niteliklerini ve 
becerilerini geliştirmek ve toplumsal ve 

ekonomik yarar üretmek açısından önemli 
değildir. Bunun yanında, eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması, devlete ve demokrasiye 
olan güvenin korunması ve toplumsal adalet, 
barış ve huzurun sürdürülmesi açısından 
da çok önemlidir. Bu amaçların gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin sorgulanarak eğitiminin 
kalitesinin yükseltilebilmesi için, Türk eğitim 
sisteminin temel sorunlarının açıkça ortaya 
konması ve tartışılması öncelikle atılması 
gereken ilk adımdır. 

Özellikle siyasetin eğitim üzerindeki 
etkisi, iktidarda bulunanların milli eğitim 
politikalarından ziyade, kendi dünya görüşü 
doğrultusunda yeni nesiller yetiştirme gayreti, 
siyasal amaçlı kadrolaşma hareketleri, 
politika malzemesi yapma telaşı ile nicelik 
artışların sağlanması ama bununla birlikte 
nitelikli eğitimin artışının sağlanamaması 
eğitim alanının beklide en önemli sorununu 
oluşturmaktadır.

TÜRKİYE’ DE EĞİTİMİN SORUNLARI

Kürşat GENÇ
Matematik Öğretmeni
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 Birçok açıdan sorunlu olan eğitim sistemimizin sorunlu alanlarının 
başında eğitime erişimin belirli sosyoekonomik gruplar için halen 
sorunlu olmasıdır. Aynı şekilde okuma-yazma oranlarının halen istenen 
düzeyde olmaması, mesleki eğitimde yaşanan sorunlar, eğitimde ve 
istihdamda yer almayan ve mesleki becerisi olmayan gençler arasında 
işsizliğin çok yüksek olması, eğitimin sağladığı yeteneklerin günün 
gereklerine yanıt vermede yetersiz kalması gibi birçok eğitim sorunu 
ile karşı karşıyayız. 

Eğitime yeterince kamusal kaynak ayrılamaması, ayrılan kaynağın 
verimli kullanılamaması, eğitimde kalitenin düşük olmasına neden 
olmaktadır. Bir dönem dershaneciliğin okulun yerini alması, eğitim hakkı 
ve sosyal devlet anlayışının bir kenara itilerek özel girişimden medet 
umulması gibi nedenlerle eğitim gibi çok önemli bir kamusal-toplumsal 
hizmetin piyasaya ve sivil topluma ve bu ad altında cemaatlere devri 
de önemli sorunlar arasında yer almıştır.

Bu sorunların, ülkenin kalkınmasına zarar vereceğinin, nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesinde sorunlara yol açacağının ve daha da önemlisi 
uzun dönemde milli bütünlüğe, fırsat eşitliği ilkesine, toplumsal 
adalete, birliğe ve barışa zarar vereceğinin, devlete ve demokrasiye 
olan güveni sarsacağının görülememesi ise ayrıca üzüntü vericidir.

Eğitimde ki sorunlarımız; eğitime erişilebilirlik, eğitim seviyesinin 
istenilen düzeye ulaşılamaması, gerek cinsiyet farklılıklarına 
göre eğitimin yetersizliği, gerek bölgesel farklılıklara göre eğitim 
olanakları arasındaki dengesizlik gibi birçok niteliksel açıdan sorunlar 
bulunmaktadır.

Eğitime Erişimin bir başka sıkıntılı noktası barınma sorunudur. 
Barınma Sorunu Ekonomik olanakları yetersiz öğrencilerin eğitim 
alma haklarını kullanmalarını sağlamak sosyal devlet olmanın ve 
toplumsal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerinin temel gereklerindendir. 
Bunun için talep eden tüm öğrencilere her kademede, ama özellikle 
orta ve yükseköğretimde yurt olanağı sunmak sosyal devletin temel 
sorumluluğudur. Ancak, veriler incelendiğinde lise düzeyinde ki devlet 
yurdu sayısının çok düşük olduğu gözükmektedir. Buna karşılık, özel 
kişilerce, vakıflarca ve cemaatlerce işletilen ve saptanabilen yurt sayısı 
daha yüksek olduğu görünmektedir. 

Barınmanın sağlanmasında 1980’lerden bu yana sorumluluklar sosyal 
devlet yerine, piyasaya, vakıflara ve cemaatlere bırakılmıştır. Bu durum 
her çağdaş demokrasi gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikli, akılcı ve 
çağdaş bir eğitim almış, erdemli ve demokrasi kültürünü benimsemiş 
milli bilince sahip yeni nesiller yetiştirme amacıyla örtüşmemektedir. 
Onun da ötesinde, gelecek nesillerin küçük ve yerel çıkar gruplarının ve 
dogmatik örgütlerin elinde yetişmesi sonucu; milli birlik ve bütünlüğün 

yitirileceği, evrensel ve ulusal değerlerin, ulusal toplum ve kültür 
yapısının yıpranacağı gerçeği gözden kaçırılmaktadır. 

TÜİK verileri incelendiğinde, sadece yeni neslin eğitimi yanında, 
yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve sürekli eğitim alanında da sorunlar 
yaşadığımıza işaret etmektedir. Eğitimde Bölgelerarası eşitsizlikler 
görüldüğü gibi, ülkemizde eğitimde fırsat eşitsizlikleri söz konusudur. 
En temel insan sermayesi göstergesi olan okuma yazma oranı, 
kırda kente göre yarı yarıya düşerek gerilemektedir.  Kentlerin varoş 
bölgelerinde eğitim kalitesi düşmekte, öğretmen başına düşen öğrenci 
sayıları ikiye katlanmaktadır

Mesleki Eğitim Sorunu Mesleki ve teknik eğitime gereğince önem 
verilmemesi ve ilk ve ortaöğretimde mesleki yönlendirme konusundaki 
yetersizlikler kendi başına ciddi bir sorun olduğu gibi, diğer birçok 
sorunun da ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yükseköğrenime hazırlığa 
ve üniversite giriş sınavına odaklanan ortaöğretim, meslek edindirme 
işlevini gerçekleştirmede yetersiz kalmaktadır. 

Eğiticilerin niteliği ve niceliği, açılan çok sayıda üniversitede öğretim 
elemanı yetersizlikleri ortadadır.  Mesleki eğitimin yetersizliği, mesleki 
eğitimin önemsenmemesinin sonucu olarak öğrencileri dershanelere 
ve işsizliğe mahkûm etmektedir.  Yetenek inşası temelli eğitim yerine 
sınav odaklı eğitime yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak öğrencileri 
dershanelere yönlendirerek,  üretime ve yaratıcılığa dönük olmayan 
ezberci eğitimi ve eğitimin evrensel ve ulusal normlardan uzaklaşmasına 
yol açmaktadır

Ancak niceliksel sorunların yanı sıra daha sorunlu bir alan olan 
eğitimde kalite sorunu daha dikkat çekici bir durumdadır.  Yapılan TEOG 
sınavlarında 17000 öğrencinin sınavda tüm sorulara cevap vererek birinci 
olmasına rağmen, 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin 
öğrenci arasında yapılan, uluslar arası eğitimi değerlendirme testi PİSA 
testi sonuçlarına göre 72 ülke arasında 50. Sırada olmamız incelenmesi 
gereken bir durum olduğunu göstermektedir. Uluslar arası PISA testi 
sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada 
OECD ortalamasının altında kaldığı ortadadır.

Eğitimin hem niteliksel hem de niceliksel sorunlarının çözümünde, 
eğitime gerekli kamusal kaynakların aktarılarak bu kaynakların verimli 
bir şekilde kullanılması başta olmak üzere, eğitime erişimde gerek 
bölgesel farklılıkların gerekse cinsiyet farklılıkların ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Eğitimci yetiştiren okulların yeniden düzenlenerek, milli ve manevi 
duyarlılıkları yüksek, çağı anlayabilen, üretken, sorgulayabilen, analitik 
düşünceye sahip yeni nesiller yetiştirebilecek eğitimcilerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir.



KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA 
DERECEYE GİREN YAZILAR
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O, bir ülke mi?

Bir ülkü mü?

Yoksa bir hedef mi?

Bir milletin geleceği mi?

?KIZIL ELMA
NEREDE
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LİSELER 
ARASI 1.

Çan seslerinin kulağında çınlamasıyla 
gözlerini açar gibi oldu ama korkuyla karışık 
bir tereddütle duraksadı. Çünkü her sabah 
olduğu gibi uyanmamıştı. Rahat yatağını 
hissetmiyordu teninde, huzur dolu odasında 
olmayan gürültüler duyuyordu. Gözlerini 
açmaya korkuyordu çünkü anlamıştı , 
tamamen yabancı bir diyarda uyanacaktı. 
Gözleri kapalı bir şekilde doğruldu ve birkaç 
adım atıp hala gözünü açıp açmamaya karar 
verememişti ki etrafında bağırıp çağrıştıklarını 
duyduğu gelip geçen insanlardan birinin, ona 
sertçe çarpmasıyla sarsılıp istemsizce gözlerini 
açmak zorunda kaldı. Çarpmanın etkisiyle tam 
düşecekti ki son anda dengesini sağladı. Derin 
bir nefes alıp tüm cesaretini toplayarak başını 
kaldırdı ve etrafını incelemeye başladı.

Dar sokakların birleştiği, avlu gibi bir 
yerdeydi. Gözün göremediği sebeplerden 
gözün göremediği ağır bir kasvet çökmüştü 
sokaklara. Mehmet yüreğinde hissetmişti 
bunu. Karşılıklı birbirine bakan, düzensiz, kutu 
gibi evler vardı. Bu evlerin halinde bile bir kasvet 
vardı. Sanki ağır bir yük altında kalmışlardı 
da çökmek üzerelerdi. Etrafta koşuşturan 
insanlardan çok bu evlere takılmıştı ve en çok 
onlara acımıştı. Çünkü bahçeleri bile yoktu; 
bir sümbülün bakışından, lalenin gülüşünden, 
gülün cilvesinden, daha nice zevkten mahrum 
bırakılmışlardı. Düşündü, şu ana kadar gördüğü 
hiçbir ev böyle hüzünlü değildi. Cıvıl cıvıldı onun 
yurdu, kurulmuş soylu bir düzenin etrafında 
herkes yaşar giderdi. Böyle çarpık çurpuk 
sokaklar olmazdı. Mehmet düşüncelerine 
iyice kaptırmıştı kendini; Edirne’nin hayali, 
vatanı canlandı gözünde ve bir anlığına unuttu, 
yabancı olduğu bir diyarda olduğunu. Güzel 
köşkleri, çiçek kokulu bahçeleriyle kayboldu 
hayallerinde. Camilerini hatırladı, huşu ile 
kılınan namazları… Daha bir büyülü olsun 
diye mihrap önlerine ve saflar arasına konulan 
gül, sümbül, lale, karanfil, zambak saksılarını 
hatırladı. O sırada aniden kulaklarına dolan çan 
sesiyle tekrar kendine geldi. Hala buraya nasıl 
geldiğini, hatta burasının neresi olduğunu bile 
bilmiyordu. Bu durum hakkında düşünmesi 
ve bir çözüm bulması gerekirdi ama şu çan 
sesi ve anlayamadığı gizemli bir güç, onu 
düşünmekten alı koyuyordu. Evet, şu çan sesi… 
Demirin demiri dövmesiyle çıkan bu korkunç 
ses titremesine neden oluyordu. Zihninin 
bir yanında hocasının billur sesiyle okuduğu 
ezanın hayali bir yanında çanın çalındıkça 
kulaklarını tırmalayan haykırışları… Ne kadar 
yabancıydı bu haykırışlar ona. Sadece kulağına 
değil; damarlarından akan kana, kültürüne, 
fikrine, gönlüne, imanına ne kadar uzak ve 
yabancıydı.

Hayallerden uyandıkça kulakları çan sesini 
daha yakından duyuyordu. Arkasına, sesin 
geldiği yöne, baktı ve bütün görkemiyle 
kendisine bakan yapıyı gördü. Kubbeli, kubbeli 
bir çatısı vardı. Cami dese…yok, cami değildi. 
Bir kere minaresi yoktu, aksine bir çanı vardı 
ve çanların Hristiyanlarda olduğunu, kiliselere 
takıldığını biliyordu. Türk’ün ve İslam’ın 
dokunduğu her şey güzelleşirdi, şuana kadar 
gördüğü hiçbir cami yıkık dökük değildi ve 
bu yapının bütün görkemine ve cüssesine 
rağmen yıkık dökük bir hali vardı. Belki şehrin 
kasvetinden nasibini almıştı da ondan böyle 
boynu bükük duruyordu. Bunları düşünürken 
zihninde bir hayal canlandı ve kendi kendine 
dedi ki “ Şu abideden çan inleyişleri değil de 

ezanlar duyulsaydı, şu şehrin sokaklarında 
ruhlara işleyen bir fısıltı gibi dolaşsaydı, 
kurtuluverirdi kasvetinden her şey. Işıl ışıl 
olurdu yüzler, yollar, evler ve şu görkemli 
abide.” Bu hayaliyle birlikte yabancı şehir bir 
anda yurdunun bir parçası olmuş, yabancılığını 
yitirmişti sanki. 

İkide bir çalan çanı duyan halk daha bir 
telaşlı hareket etmeye başlamış, o büyük 
yapıya doğru gidiyordu. Mehmet kalabalığın 
arasında konuşulanlara kulak verdi. Türkçe 
konuşmuyorlardı ama anlıyordu, “Surlar 
iyice yıprandı,  yardım da…” devamını 
dinleyemedi. Aklı karışmıştı; bilmediği bir 
diyarda uyanmıştı, bilmediği bir dili konuşan 
adamları anlayabiliyordu. Vücuduna korkuyla 
beraber bir ürperme yayıldı. Bu gariplikler 
silsilesinden nasıl kurtulmalıydı? Bilemiyordu. 
Nerede olduğunu öğrenebilirse bir şekilde 
kaçıp kurtulabileceğini düşündü. O yüzden 
bu emelle adamları dinlemeye devam etti: “…
Kuşatma hala sürüyormuş, İsa üzerine yemin 
ederim ki surlar düşmese bile kıtlıktan geberip 
gideceğiz!” büyük bir öfkeyle yere tükürdü 
ve devam etti “Kaç gündür surlar top ateşi 
altında. Kahretsin! Ne olacaksa olsun artık, 
bu saatten sonra kimse bizim yanımızda 
değil hepimiz yok olacağız. Az kaldı, az kaldı 
generaller de kral da terk edip kaçar buraları. 
Kılıçtan geçirilen, katledilen yalnız biz sefiller 
olacağız!”. Bütün kinini, bütün öfkesini kustuğu 
adama şöyle bir baktı ve bir kez daha tükürdü 
yere sanki kendi talihine tükürüyormuş gibi. 
Karşısındaki adam derin bir “Ah!” çekti, haç 
çıkarıp konuşmaya başladı. Belli ki o daha 
umutluydu “Yanlışsın bre. Kimsenin bizi 
terk ettiği yok. Meryem Ana bizimle değil 
mi?! Onun bizimle oluşunun kanıtı değil mi 
sahip olduğumuz fıçı fıçı Grejuvalar. Tanrı’nın 
yardımıyla surlara yaklaşmaya cüret eden 
askerleri cayır cayır yakmıyor muyuz? Ya Haliç’e 
gerilen zincirler? Bre anlamaz mısın, aşılmaz 
engeller var önlerinde? O engellere gemileri 
de askerleri de takıldı kaldı. Papa Nicolas’ın 
yardımı da yakındır…” şükranlarla, umutlarla 
tekrar haç çıkarıp karşısındaki adam gözlerini 
dikti. Sanki onun da kendisine katılmasını 
ve pes etmemesini istiyordu. Ama diğeri hiç 
etkilenmemişti bu umut dolu sözlerden. Hatta 
umut dolu sözler söyleyen bu adama acırcasına 
baktı, gözlerinde en derin kuyulardan daha 
derin bir karanlık vardı: “Ah zavallıcık, hangi 
papazla konuştun, kimle sohbet ettin, kim 
soktu seni bu hayallere? Grejuva dersin, bre 
bu meret anca sura tırmanan askere yarar, 
günlerdir süren topçu ateşine faydası ne? 
Bahsettin yardımlar kuş olup uçtu, o kuşun 
bizden tarafa gelmediğinden emin ol! O 
Papa Nicolas’ın yardımı hep yalanmış. Dün 
gece Ayasofya’da düzenlenen ayin niyeydi 
sanıyorsun? Bu sabahtan beri çalan çanlar niye 
sanıyorsun? Gelecek yardımlar gelmiyor ya da 
gelemiyor, ne dersen de önemli olan bir şey var 
ki o da kralın, asillerin, generallerin telaş içinde 
olduğudur. Bak diyorum olan bize olacak! 
Zaten Meryem Ana da yardımını çok önce 
çekmişti bizden. Hatırlamaz mısın o yağmurlu 
geceyi, Meryem Ana’nın resminin çamurlara 
bulanışını, adeta ‘Ey Konstantin, yalnızsın.’ 
deyişini… Haliç dersin, zincir dersin elbet ona 
da çare bulur bu kâfirler…”. Belki daha fazla 
konuşacaktı adam fakat bir gürültü bastırdı 
sesini, sözlerini. Öfkesini yutup dinlemek 
zorunda kaldı. 
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Koşarak kendilerine doğru gelen adam nefes nefese kalmasına 
rağmen bağırıyordu. Sözcükler ağızından kesik kesik çıkıyordu: “Ha…
Haliç…Haliç’i geçtiler…dinleyin bre…Haliç’e…zincir fayda etmedi!..”. 
Adamın ne dediği anlaşılmıyordu, sonunda koşmayı bıraktı ve derin 
bir nefes alarak bağırmaya devam etti. Etrafı çoktan meraklı insanlarla 
çevrilmişti “Zincirler fayda etmedi! Artık…artık çok geç… Surlarda 
bekleyen askerler gözleriyle görmüş! Hepimiz yok olacağız! Gemileri 
karadan yürütmüşler. Kaçın, sonumuz geldi demektir!”. Sanki birkaç 
saniyeliğine hayat durmuştu. Herkes birbirinin suratına bakıyordu, 
birinin çıkıp da “Yalan söyleme be adam! Gemileri karadan yürütmek mi? 
Amma attın ha!” demesini bekliyordu. Ama kimse demedi çünkü herkes 
yalan olmadığının farkındaydı ve herkes günlerdir, içten içe büyük bir 
şeye hazırlanıyordu. Günlerdir çalan çanlardan hissetmişlerdi, büyük bir 
şey yaklaşıyordu. İşte şimdi o “şey” gelmişti. Bağırıp çağırarak evlerine 
gidenler, haberi yaymak için sokaklara koşanlar oldu. Bu gürültünün 
içinden bazı sesleri anlamıştı Mehmet: “surların arkasındayız, kaçacak 
yerimiz var mı ki?” işte bu cümleler bütün umutların katili olmuştu.

Mehmet bu kıyameti dışarıdan dikkatlice izliyordu. Nerede olduğunu 
anlamak için az önce kulak misafiri olduğu adamlardan “Konstantin” 
lafını duyduğu an bütün benliğiyle dinlemeye başlamıştı onları. Çünkü 
Konstantin onun için önemliydi. Babasından, dedesinden, ecdadından 
bilirdi; onların Konstantin hayalleriyle büyümüştü

Bir sürü soru ve düşünceyle kasıp kavruluyordu, zihni duyduklarıyla 
karmakarışık bir hale gelmişti. Kim oluyordu bu surları zorlayan? 
Kimdi Konstantin’i pençeleri arasına alan ve kimdi bu gemileri karadan 
yürüten? Mutlak Türkler olmalıydı! Bütün tüyleri diken diken oluyordu. 
Gemileri karadan yürütmek ha! Dehşet verici düşünceler canlanıyordu 
gözünde. Güçlü yeniçerilerin zorladığı halatlar, tonlarca ağırlığındaki 
gemilerin ağır ağır yol alışı, yağlanmış kütüklerin bazen param parça 
oluşu bazen de parçalanmayıp direnerek şanlı orduyu ileri götürüşü… 
“Aman Allah’ım!” dedi içinden. Aklına hocasının söylediği bir hadis-i 
şerif geliyordu: “Konstantin elbette fetholunacaktır. Onu fetheden 
kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.”. 
Gözünde canlanan hayaliyle bu hadis ne kadar da örtüşüyordu. Hayaline 
bile hayran olduğu, düşmanını bu denli korkutan ordu ne kutlu orduydu… 

Bir anda daha farklı bir düşünde geldi zihnine. Ya surları zorlayan, 
Konstantin’i pençeleri arasına alan Türkler değilse? Bu fikir daha önceki 
titreyişinden daha çok titretti onu ve daha fazla tüylerini diken diken etti. 
Hemen kurtulmaya çalıştı bu düşünceden. “Nasıl bir anda Konstantin’ 
de uyandığı” sorusu uçup gitmişti aklından. Büyük bir heyecana kapılan 
yüreği zihnini de ele geçirmişti. İçinden geçirdi “Peygamber sözüne 
gâvur nail olacak değil ya! Mutlak gelen padişah babamdır. Hemen 
gitmeliyim buradan, bu surlardan çıkmalıyım. Eminim oradadır babam 
ve ordumuz.” Bu sözlere kendini öyle inandırmıştı ki gerçeklik payını 
düşünmüyordu bile. Yeni yetme bir delikanlıydı daha, gözlerinde 
geleceğin ışığı parlıyordu, damarlarından akan kan ona “Yürü!” emrini 
veriyordu. Sanki kulağında binlerce yıllık Türk tarihinin emri, gözünü 
karartıp atılıyordu ileriye.

Şanlı ordusuna kavuşmak ve kılıçlanıp saflarda babasının yanında 
yer almak için aşkla surlara doğru koşmaya başladı. Zihninde 
yarattığı hayaller ve düşüncelerle gözünü karartmıştı ya hakikaten 
önünü göremiyordu herhalde. Çünkü kendisine doğru gelen atlıyı fark 
edememişti. Atlı adamın da acelesi vardı surlardan haber getiriyordu. 
O da kendine doğru gelen Mehmet’i görememişti yahut yanından 
gelip geçer sandı. Mehmet’in inatla kendisine doğru koştuğunu fark 
ettiğinde durmak için artık çok geçti. Sokağın ortasında çarpıştılar. 
Mehmet çarpmanın etkisiyle fırlayıverdi, atlı onu ezip geçti sandı, hatta 
ordusuna, babasına, surlara kavuşamadan o fethi yaşayamadan ölüp 
gitti sandı. Gözleri karardı…

Gözlerini açtığında çamura bulanmış kıyafetleriyle surların dibinde 
yatıyordu. Az önceki yaşadığı kazanın hayal mi gerçek mi olduğunu 
anlayamıyordu çünkü o kazayı kanıtlayacak ne bir acı hissediyordu ne de 
bir ağrı. Bu acısızlık yaşamla örtüşmüyordu. Acaba gerçekten ölmüştü de 
ruhu mu gelmişti buralara. Ama ruhlar çamura bulanmazdı ve elleriyle 
vücudunu yokladıktan sonra hiçbir yerinde hissizlik hissetmemişti. 
Bunu düşünmekten vazgeçti çünkü daha önemli bir durum vardı: 
Surların yanına ulaşabilmişti. Ah, bir aşabilseydi şu surları… Ardında 
şanlı ordusu vardı, onlara ulaşacaktı. Allah-u Ekber nidaları, atılan 
naralar, çalınan mehter marşları göğü yırtıyordu sanki. Ordunun az sonra 
büyük saldırıya geçeceğinin habercisi olan bu sesleri duyan surların 
ardındaki insanlar, çığlık çığlıktı. Mehmet şöyle bir arkasına döndü. Halk 
sığınaklara girmişti bile yalnız askerler kalmıştı. Yeri titreten, hücum 
marşlarıyla ilerleyen ordu muydu yoksa şu Bizans askerlerinin korkudan 
titreyişi mi Mehmet anlayamamıştı.  

     Ordu gittikçe yaklaşıyordu. Karşılıklı iki tarafta birbirini ok 
yağmuruna tutmaya başlamıştı bile. Bir anda bir patlama duyuldu, 
hemen ardından ıslık sesine benzer bir ses yırttı gökyüzünü. Herkes 
nefesini tutmuştu, savaş bir saliseliğine durmuştu sanki. Çünkü herkes 
anlamıştı çok farklı bir top, belli ki devasa bir top, havayı yararak 
geliyordu. Bu birkaç saliselik duraklama, hayaliyle bile insanı dehşete 

düşüren topun, surlara çarpıp surları yıkışı gibi yıkıldı. Bizans askerleri 
neye uğradıklarını şaşırmışlardı. O binlerce yıllık sıkılmaz denilen surlar, 
o tarihin ordularını püskürten surlar, o bütün kuşatmaları atlatan ve 
zaferle aydınlanan surlar… işte bütün Konstantin halkının gözlerinde 
yıkılan umutlarla beraber yıkılıyordu. Bu yıkılış surun topu yiyen kısmına 
ve yüreklerine devasa bir delik bırakıyordu.

Açılan delikten görünüyordu, yeri göğü adımlarıyla inleten ordu. O an 
korkuyu iliklerine kadar hissetmeyen tek kişiydi belki de Mehmet. Bu 
durum gayet tabii idi. Böylesine görkemli bir ordu düşmanına dehşet, 
dostuna kuvvet veriyordu. Mehmet damarlarında akan kanda hissettiği 
alevle surlara açılmış o deliğe doğru koşmaya başladı. Ne onun gözü 
Bizans askerlerini görüyordu ne de Bizans askerleri onu fark ediyordu. 

Mehmet’in deliğe ulaşması uzun sürmemişti ve ancak deliğin önüne 
gelip durduktan sonra derin bir nefes alıp olan bitenin farkına varmıştı. 
Ancak o zaman fark etmişti, surlardan Türk ordusuna ve Türk ordusundan 
surlara atılan ok yağmurlarından bir ok bile ona tesadüf etmemişti. 
Mehmet, o hengâmede bu büyük lütfu fark etmişti etmesine ama 
bunun nasıl olduğunu, nedenini araştırıp düşünecek durumda değildi. 
Onu koruyan bu kutlu gücün o ordusuna kavuşana kadar onu korumaya 
devam edeceğine inanıyordu. Derin bir nefes aldı, delikten geçip suru 
aşmak için davrandı. Ama bir engel Mehmet’in o delikten geçmesine izin 
vermiyordu. Sanki gizli bir perde, görünmez bir duvar vardı. Adım atıyor, 
ilerledim sanıyor, ama bir türlü ilerleyemiyordu. Çıldırmak üzereydi! 
Ne yapmalıydı? Madem surları aşamıyordu, en azından ordusu gelene 
kadar onlara surların içinden yardım edebilir miydi? Bilmiyordu, bir 
sürü cevaplayamadığı sorular, garip bir şekilde onu koruyan ama surları 
aşmasına izin vermeyen güçler… Bu bilinmezlikler içinde bildiği tek bir 
şey vardı ki o da savaşarak Konstantin’i alma şerefine biraz olsun nail 
olma isteğiydi. Bu nedenle aklına gelen tüm sorularla arasına bir set 
çekti, düşünmeye vakit yoktu, mücadeleye devam edecekti.

Besmeleyle bir kez daha atıldı ileri ama o güç onu bir kez daha itti 
ve sendeleyerek yere düşmesine neden oldu. Şaşkınlığa uğramadan 
hızlıca tekrar ayağa kalkarken delikten kendisine doğru yaklaşan 
orduya bakıyordu. Naralarla, marşlarla yaklaşan ordusunun ardında 
Mehmet’in gözleri birine takıldı. Farklıydı diğerlerinden, bembeyaz bir 
küheylanın üstünde tüm heybetiyle duruyordu. Bütün orduya hâkim 
olan, bütün taarruzu yöneten, bunu bakışlarıyla hissettiren bir duruşu 
vardı. Mehmet hayran hayran bakarken çoktan ayağa kalkmış ve bir kez 
daha delikten surları aşmak için davranmıştı. Gözleri hala o görkemli 
kişideydi. Kulağında hadis-i şerifin fısıltısı: “ …Onu fetheden kumandan 
ne güzel kumandan…”. Mutlak bu kutlu ordunun kutlu komutanı oydu. 
Peki ya kimdi o? Babası değildi çünkü ne kadar görkemli ve cüsseli 
görünse de suratı körpe bir delikanlının suratıydı. Ordulara emir veren o 
bakışlarında yanan ateşten anlaşılıyordu ki yirmisinde ya vardı ya yoktu.

Mehmet surları aşıp bir türlü ordusuna kavuşamıyordu ama kutlu 
ordu önüne çıkan her şeyi ezen bir dev gibi ilerleyerek çoktan ona, 
surlara gelmişti. Yaklaşan Allah-u Ekber nidalarıyla Mehmet’in kanı iyice 
kaynıyordu. Madem ordu Konstantin’e varmıştı, o da surlardan dışarı 
çıkmaya çalışıp o gizli güce karşı çıkmaktan vaz geçti, ordusuna yardım 
için surların merdivenlerine doğru koşmaya başladı. Her şeyi göze 
alarak surlara tırmanacak, surlara dayanan Türk askerlerini, Grejuvalarla 
yakmaya yeltenenleri surlardan aşağı atacaktı. Bunları düşünürken o 
kutlu kumandanın hayali hala aklının bir köşesindeydi, anlaşılamaz bir 
şekilde bu hayal Mehmet’e güç veriyordu. Kendisini oklardan koruyan 
gizli güç, onu simdi de Bizans askerlerinden koruyordu. Surların tepesine 
hiç yara almadan ulaşabilmişti ve Grejuva fıçılarıyla hazır bekleyen 
askerleri tüm gücüyle ittiği gibi surlardan aşağı yuvarlıyordu. Ne kadar 
yaşı küçük olsa da kılıç ve savaş talimlerine çoktan başlamıştı ve o 
yaşında cılız bir Bizans askerinden çok daha güçlüydü. Tuttuğunu 
deviriyor, düşen askerler çoktan şehre girmeye başlamış Türk ordusunun 
ayakları altına düşüp eziliyor, paramparça oluyordu. Onu koruyan 
kutlu güce güvendiğinden midir yoksa iyice gözü döndüğünden midir 
bilinmez, Mehmet kendini savunmaksızın surların üstünde ilerliyordu.

Şehre giren Türk askerleriyle Bizanslılar arasında kıran kırana, kanlı 
bir savaş başlamıştı. Bu hengâmenin içinde ordunun sancaktarı; elinde 
yaldızlı, görkemli bayrağı tutuyor önündeki engelleri yararak surlara 
ulaşmaya çalışıyordu. Mehmet bu sancağa hayran hayran baka kaldı. 
Onu bu Konstantin surlarına dikilmiş, nazlı nazlı dalgalanırken hayal 
ediyordu ki sancaktarın Allah-u Ekber narası kulaklarda çınladı. Sancaktar 
kalbine isabet eden okla yere yığılıp kalmıştı, sancak da onunla beraber 
devrilmişti. Sancağın toza, çamura bulanan her ilmiğiyle Mehmet ve 
tüm Türk askerleri çıra gibi tutuşuyordu. Cihat için yanıp tutuşan bu 
askerler sancağı yerden kaldırıp surlara götürmek için davranıyordu. Bu 
şerefe nail olan asker, sancağı kaptığı gibi surlara doğru koştu. Elinde 
dalgalanan sancakla surlara yaklaştıkça Türk ordusu iyice coşuyor 
önünde durulamaz oluyordu. Asker çoktan merdivenlere ulaşmış, 
üçer dörder atlayarak çıkıyordu. O sırada bütün bir milletinin hayalini 
ve umutlarını taşıyan sırtını, kalleş bir ok vurdu. Aman Allah’ım, o ok 
tek yürek atan ordunun tam yüreğine saplanmıştı sanki! Herkes hırsla 
yanıp tutuşuyordu, sancak yine düşecek diye geçiyordu akıllarından. 
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Bu sefer onu kim kaldıracaktı? Ya kaldırılamazsa ya kuşatmanın 
başarısız olduğunu anlatmak istercesine ordunun kırılan umutlarına 
bulanarak merdivenlerden aşağı yuvarlanırsa… Ama asker de bayrak da 
düşmüyordu. Asker herkesin gözü önünde surlara tırmanmaya devam 
ediyordu işte. Attığı her adım, hem zafere hem şehitliğe gidiyordu. İkisi 
de büyük şerefti ve işte bu şeref uğruna pes etmeden ilerliyordu. Bir 
ok, bir ok, ardından bir ok daha derken asker nasıl yığılıp kalmadığına 
şaşılacak hale gelmişti bile. Sancak, mucizevi bir dalgalanışla 
yükseliyordu surlarda. Mehmet askerin surların en tepesine çıktığını 
görmüştü, ona doğru koşmaya yeltenmişti ki bir anda, gök mü gürledi 
yoksa kıyamet mi koptu, denilecek bir ses duyuldu. Askerin son nefesi, 
son narasıydı bu; içinde tarihinden aldığı bir güç vardı. Bütün gücünü 
ve ruhunu vererek sancağı kaldırıp öyle bir saplamıştı ki surlara, sancak 
sonsuza kadar orada dikili kalacağını kanıtlarcasına dalgalanıyordu. 
Asker o göğü yırtan narasıyla vermişti son nefesini. Bu son nara, bu 
sancak, Türk ordusunun yüreğine kanat olmuştu. Türk ordusu uçuyordu 
sanki önünde kimseler duramıyordu. 

 Mehmet öylece bakakalmıştı. Bir anda savaşı unuttu ve bayrağı 
seyretmeye daldı. Kalbi durmadan atıyordu, bu adını koyamadığı bir 
duyguydu. İşte bu “Fetih” denilen şeydi. O kutlu kumandanı arıyordu 
gözleri. Bir kez daha görmek istiyordu onu; bu fethin, bu kutlu askerin 
komutanını bir kez daha seyretmek istiyordu. Böylesine bir fetih 
sarhoşluğu içindeyken bir Bizans askerinin yayından fırlayan oku fark 
edemedi yahut fark etti de o gizemli gücün yine kendisi koruyacağını 
ve okun onu sıyırıp geçeceğini sandı. Ama öyle olmadı, bir kumaşı 

yırtıp delercesine Mehmet’in böğrüne saplanıverdi ok. Zaten surun 
iyice kenarında duran Mehmet bu darbeyle bütün dengesini kaybedip 
surlardan aşağı yuvarlandı. Mehmet’in bilinci kapanıyordu, hiçbir şey 
düşünemiyordu. Yalnız, yalnız… Gözlerini kapamadan önce gördüğü; 
yaldızlı sancağı surlara diken kutlu asker ve ardından bembeyaz 
küheylana binmiş bârika hatlı bir komutan. Yalnız bu ikisi…

*-*-*-*-*-*
“Mehmet, Mehmet oğul…” hocasının billur gibi sesi kulağına işliyordu. 

Kızıl bir gün doğumuyla boyanan odasında, yumuşak yatağında açtı 
gözlerini. Garip garip etrafına bakıyordu. Hocası Akşemsettin bir 
kez daha seslendi “Oğul! Neyin var? Yastığın gözyaşlarınla ıslanmış, 
bak hala gözlerin dolu dolu. Ne oldu oğul, kötü bir rüya mı gördün?”. 
Daha yeni uyanmış olmanın verdiği mahmurlukla yatağında doğruldu 
şehzade Mehmet ve usulca gözyaşlarını silerek cevap verdi hocasına 
“Bilmem ki hocam. Herhalde öyle olacak. Bir rüya gördüm mutlaka 
ama hatırlayamıyorum.”. Hocasının ilgiyle bakan gözlerinden sıkılmış 
gibiydi Mehmet, rüyasında ağladığı için utanıyordu. Başını kaldırıp 
kıpkırmızı doğan güneşi seyrederken. Bir anda rüyasını hatırlar gibi 
oldu ama sadece tek bir kelime geldi aklına. Mehmet hayal içinde kızıl 
elmayı seyrederken o tek kelimeyi hafifçe mırıldandı “Konstantin!”. Evet 
orasıydı işte, tam güneşin doğduğu yerden Mehmet’in odasını kızıla 
boyuyordu. Kızılelma bir rüyaydı şehzade Mehmet’in zihninde, fethin 
kasıp kavurduğu bir rüya! Kesinkes gerçekleşecek türden bir rüya! Bu 
rüya, bir “Fatih” doğuracaktı.

LİSELER 
ARASI2.

Elma, Türk ve Altay halk inancında ve 
mitolojisinde kutlu bir meyvedir. Alma, Olma, 
Ulma, Ulmo olarak da söylenir. Meyvelerin 
anası ve atası olarak kabul edilir. Ağacının 
çiçekleri pembe veya beyaz açar. Çekirdekli 
türlü renklerde meyvesi olan bir ağaçtır. 
Kadınla erkeğin birbirine duyduğu tensel 
sevginin simgesidir. Aksakallı kocanın elinden 
aldığı elmanın kabuğunu yiyen kısır kadın 
ikiz doğurur. Kızılelma için ordulara kıtalar 
aşmıştır. Masallarda hep büyülü elmalar 
vardır. Gizemli bahçelerden hep o çalınmış, 
üzerine türküler yakılmış, yavuklunun yanağı 
ona benzetilmiştir. Olgunlaşmayı temsil eder. 
Türün tamamı, yeryüzüne Orta Asya'dan 
yayılmış olup Altay ve Kafkas kökenlidir. 
Yeryüzünde neredeyse her coğrafyada 
yetişmesi bir simgeye dönüştürmüştür ve 
pek çok uygarlıkta elma ile ilgili söylence ve 
masallara rastlanır.

  Türkler, inandıkları Tek Tanrı’nın dünya 
hâkimiyetini kendilerine ihsan ettiğine iman 
etmişlerdi. Bunu Bilge Kağan’ın; “Tanrı irade 
ettiği için tahta oturdum; dört yandaki milletleri 
nizama soktum” sözlerinden de anlamaktayız. 
Yine Bilge Kağan’ın ağzından Türk imanı şöyle 
ifade edilmekteydi; Türk Tanrısı, milleti yok 
olmasın diye babam İlteriş Kağan’ı ve anam İl 
Bilge Hatun’u gökten tutup yükseltmiştir. Oğuz 
Kağan'ın Tanrı tarafından ilâhî kudretle techiz 
edilmesinin yanında yardımcısı ve rehberi de 
aynı kaynaktan beslenmiştir. Gökten indirilmiş 
Gök-Börü (Bozkurt) Oğuz'un seferleri sırasında 
ona kılavuzluk yapar.

  Osmanlı Türk devletinin Macaristan'da 
bulunan Kızılelma'yı bulup ele geçirmelerinden 
sonra fethetmek istedikleri yerlerde bir 
Kızılelma'nın varlığına inandığı ve bu uğurda 
mücadele ettiği görülmektedir. Osmanlının 
ilk Kızılelması Anadolu'da beylikler dönemine 
son verip Türk birliğini sağlamak olmuştur. 
Bunun için çeşitli mücadelelere girişen 
Osmanlılar kardeş katline kadar varan büyük 
fedakârlıklar göstermekten çekinmezler. 
Gerek iç mücadeleler gerek Moğol istilâsı bir 

yandan sıkıntıları getirirken bir yandan da 
büyük ideallerin gerçekleşmesi için dinamik 
bir güç oluşturur. Sadece Türk milleti için 
değil dünyadaki bütün milletler için kavşak 
noktası olarak bilinen ve kendine mahsus 
özellikleri haiz olan İstanbul Osmanlının 
büyük Kızılelması olarak görülür. Hakkında 
çeşitli rivayetlerin dilden dile dolaştığı İstanbul 
Fatih Sultan Mehmet'in dahiyane idare ve 
olağanüstü iradesiyle Türklerin hâkimiyetine 
girer.

  Atatürk'ün Türkiye sınırları dışındaki Türkleri 
ne çok düşündüğüne ve ne kadar derinden Türk 
Birliği (Pantürkizm) ülküsünün destekleyicisi 
ve koruyucusu olduğuna; Türkleri kültürce dilce 
parçalamak isteyen Moskof kızıl tasarımını 
uygulamakla yükümlü Marr ve Samoyloviç gibi 
bolşevik dilcilerine karşı söylediği sert sözler 
bir kanıttır.

Atatürk'ün Hatay için '' Kırk asırlık Türk 
yurdu esir kalamaz '' demesi, tarihe tekrar Türk 
adıyla 1300 yıl sonra bir devlet çıkarması, Türk 
dilini ve tarihini Orta Asya'ya ve Türk Irkına 
dayandırmak istemesi üzerinde dikkatle 
durulması gerekiyor. Onun ne derece bir Türk 
milliyetçisi olduğu açık ve kesindir. 

  Emrullah Efendi,Bursalı Tahir ,Ziya 
Gökalp, YUSUF AKÇURA ,gibi şahsiyetlerin 
omuzlarında gelişen Türkçülük cereyanı 1900'lü 
yılların başından itibaren yanına siyasî ve 
askerî kesimlerden de destek almak suretiyle 
olgunluk kazandı. Ziya Gökalp'in fikri birikimi 
Türkçü düşüncenin merkezinde yer almasını 
sağladı. 1920 yılında kurulan Türkiye Devleti 
bu fikri birikimin ürünü olarak tarihteki yerini 
aldı. Kızılelmanın Turan olarak şekillendiği bu 
dönemin en büyük ve ilk safhası olan Türkiye 
Devleti kuruldu. Zira Turancılık üç aşamalı bir 
fikir sistemi olarak ortaya atılmıştır. Bunlar 
sırasıyla Türkiyecilik, Oğuzculuk (Türkmencilik) 
ve Turan (Türk Birliği)dır. Turan Devleti fikrinin 
savunucularından biri de hepimizin bildiği 
öykü yazarımız Ömer Seyfettin dir.

Yazılı metinlere, seyahatname, tarih 

ŞİMAL YANPINAR 
BURSA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİSİ  

BİR HAKİKATTİR  KIZILELMA
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ve benzeri kaynaklara göz attığımızda sık sık Kızılelma ifadesinin 
kullanılmış olduğunu görürüz. Esas dikkatimizi çeken husus ise, 
Kızılelma sanki bir sepet içinde gökyüzünden ilahî bir el tarafından 
başta İstanbul olmak üzere batının en önemli merkezlerine isabet 
edecek şekilde savrulmuştur. Gerçekten de yazılı kaynaklarda yer alan 
ve Kızılelma’nın geçtiği coğrafya ve kentler şöyledir:

 
İstanbul (Bizans) Kızılelma’sı, 
Roma Kızılelma’sı (Rim Papa Kızılelma’sı), 
Viyana Kızılelma’sı, 
Engürüs (Budin) Kızılelma’sı, 
Orta Macar Estergon Kalesi Kızılelma’sı, 
Engürüs (Üstoynj Belgrat)Kızılelma’sı, 
Almanya’da Büyük Kalona(Köln) Kızılelma’sı

  Büyük Alman düşünür August Fischer, Kızılelma’yı mutlak dünya 
hâkimiyetinin sembolü olarak görüyordu.

´´Tarih mücerret bir ilim değildir. Tarih hayat içindir; Tarih milletlerin, 
kavimlerin varlıklarını muhafaza etmek, kuvvetlerini inkişaf ettirmek 
içindir.´´Yusuf Akçura nın da dediği gibi. Kızılelma, Türkler tarafından 
değişik şekillerde tasvir edilmiş olup bazen bir belde bazen bir taht yada 
parıldayan ve dünya hakimiyetini temsil eden bir som altından yapılma 
kızıl renkli bir küre olmuştur. 

  Bu altın top bazen zaferin işareti, bazen hakimiyetin sembolü, bazen 
de fethedilmek üzere hedef seçilen yerin sembolü olarak ifade olmuştur. 
Çok eski bir Türk inanç ve 

töresi olan Kızılelma, Türkistan Asya kıtasında Türklerin yurdu 
manasına gelen büyük bir ülke. İdeallerini, kendilerinin  dünya  nizamını 
sağlama  ülkülerini  bu  hedef kaynağından   beslemişlerdir. Bu kaynak 
Kızılelma'nın  manevi yönünü teşkil eder. Tarih ilminin tespit ettiği 
ve kendine mahsus ileri bir  kültür örneği olan Bozkır kültürü , M.Ö. 
l500-l700 yılları arsında teşekkül eden ve yaşayan  örnek bir kültür 
olarak bilinmektedir.  Atın ehlileştirilmesi ve demirin ileri bir teknikle 
işlenmesi bu kültürün önemli özelliğidir. Mücadeleci bir yapıya sahip 
olan Türk milleti,  bunun gereği olarak ihtiyaçları ölçüsünde seyyar 
evler, hastaneler ve eğitim  kurumları yapıyorlardı. Bu hâl onların kolay 
hareket etmelerine, mekân değiştirmelerine imkân sağlıyordu. Bunun 
yanında medeniyetin ölçüsü sayılan  giyinme, en pratik ve en kullanışlı 
seviyededir.      

Türk tarihinde, Hunlardan itibaren bir dünya imparatorluğu olma ve 
yeryüzüne düzen verme ülküsünün tezahürleri görülür. Türk hakanları, 
“Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız” diyerek bu egemenlik ülküsünü 
dile getirir, kendilerini sınırlamazlar. Hazar civarında, Göktürk hakanı 
Bizans elçisini kabul ettiğinde, bu olay, Türkün dünya hâkimiyetinin bir 
işareti olarak yorumlanır; “Atalarımızdan böyle duyduk ki, Türkler cihana 
egemen olacaklar, bunun başlangıcı da Batı elçisinin gelmesi olacak.” 
Kızılelma ülküsü, Türk topluluklarının Müslümanlaşmasından sonra 
kavuştukları yeni fetih ve gazâ ruhuyla tam örtüşmüştür. 

´Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan´
-Ziya Gökalp
  Kuvvetli bir fetih duygusu halinde ortaya çıkan Kızılelma, Türk 

boylarının sürekli olarak Batı’ya akışlarının ülküsü haline gelmiştir. 
Anadolu’ya girişten itibaren hiç eksilmeyen fetihler, Anadolu’nun 
Türkleşmesi süreci de, bu ülküyü besleyen gerçekçi ve toplumsal 
gelişmelere olmuştur. Nihayet, Selçuklulardan itibaren bu ülkü ile 
örtüşen ve onu besleyip, ufkunu genişleten bir rol oynamıştır.

Yazılı metinlerde Kızılelma’nın ilk göründüğü yer İstanbul’dur. 
Ayasofya’nın önündeki bir sütun üzerinde, at üstündeki Justinyanus 
heykelinde, Bizans imparatorunun elinde kızıl bir küre yahut bir altın 
top varmış. Bir başka rivayete göre, bu top Ayasofya’nın kubbesinde 
imiş. Bu küre Bizans’ın dünya hâkimiyetini temsil edermiş. XIV. yüzyılda 
bu heykelin yıkılması ve kürenin düşmesi, Bizans egemenliğinin 
sonunun geldiği ve kapılarını Türklere açıldığı şeklinde yorumlanmış. 
Bu heykelin yüzü Anadolu’ya dönükmüş ve Justinyanus’un, “Beni 
yıkacak olanlar buradan gelecek” diyerek, Anadolu’yu gösterdiği 
yolunda söylentiler halk içinde dolaşmaya başlamış. Evliya Çelebi’ye 
göre ise, Hazreti Muhammed’in doğumu ile birlikte Ayasofya’nın 
kubbesi çökmüş ve Kızılelma yere düşmüştür.Anadolu’da yeniden 
canlanan Türk fetih ruhu için Ayasofya önünde yahut kubbesindeki 
bu altın top, Türklerin Kızılelma’sıdır. Türk tarihinin akışı, hep bu 
ülküyü gerçekleştirme yönünde olacaktır. Türk kültüründeki bu ülkü, 
Hz. Peygamber’in hadisleri ile beslenip, bilenecektir. “İstanbul bir gün 
mutlaka fethedilecektir; onu fetheden komutan ne büyük komutan, 
fetheden asker ne güzel askerdir.” hadisi, en sıradan halk kesimlerine 
kadar yayılacaktır. Esasen, daha sonra Anadolu’ya giriş zamanlarından 

itibaren, korkutucu ayetlerle Kuranda övülen kavmin Türkler olduğu 
yorumları yapılmaya başlanmıştır.

Kızılelma ilkesi, Osmanlının yükselme döneminde oldukça geçeri 
olmuştur. Eğer bu düşünce hedeflenmeseydi, XI. Yüzyılda Anadolu’da 
yaşamış bir milyon Türk, azınlık olup yok olurdu. Bu ilke biz Türklere 
milli inanç, güven ve kuvvet aşılamıştır.

1946’da Birleşmiş Milletlerde geçici üyeliğe aday olan Türkiye’ye kimse 
oy vermediği halde, Suriye 45 oy toplamıştır. Bir iki yıldır hakimiyet süren 
bir devlet olan ve o dönemde üç milyon nüfuslu Suriye’nin Türkiye yi 
geçmesinin nedeni Arap ülkesi olmasıdır. Ancak şimdilerde Türkiye, 
Ortadoğu da önemli bir konuma sahiptir. Filistin de olanlara bakılarak 
Yahudiler kolaylıkla Filistin topraklarını işgal ederken Araplar ve     Arap 
birliği İsrail e karşı gelmemiş ve bu nihayetinde  Filistin bugünkü 
konumuna düşmüştür. Bunu idrak eden Arap dünyası günümüzde 
Türklere bir düşman yerine, zorunlu bir kurtarıcı olarak görmektedir.  

 Şimdilerde Kızıl Elma Ülküsü diye nitelendirilen düşünce muhafazakar 
düşüncelerin çoğalmasına ve son 10 yılda OrtaDoğu’da Türkiye’ye verilen 
önemin artmasına neden olmuştur. Davos da da yaşanılan eklenir ise 
Türkiye büyük ve saygın bir devlet durumundadır ve dünya politikasında 
söz hakkına sahiptir.  Türk devletlerinin birleşmesiyle oluşacak birlik 
düşüncesi şimdi büyük ve dünyaca ses getiren ve kökü Osmanlıya 
dayanan bir Türk-İslam Birliğine dönmüştür.

Bugün Kızılelma neresidir diye sorunca toplum bir tepki vermemektedir. 
Ülküsüz insanlar kızıl elmadan tabiri caizse sahilde kumdan kale yapmayı 
hayal ederken, ülkü ile dolu insanlar kurdukları dünya nizamının altın 
kalesini inşa etmektedir. Ümitsizler kişisel ihtiraslarına önem verirken, 
ümitliler yaşadıkları toplumun ihtiraslarına önem vermektedirler. Önem 
derecelerini düşündüğümüzde ise; ümitsizler birliktelik sağlayamaz. 
Ümitliler ise; birliktelik sağlarlar. Günümüzde birliktelik sağlayan 
insanlar seslerini yeterince duyuramadığı için Kızılelma mefhumu 
gereken değerine ulaşamamaktadır.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Kızılelma ya inanmış 
olan Türk-İslam sancaktarları vardır. Türk-İslam sancaktarları dünyanın 
nizamına taliptirler ve Allah'ın yüce adını yayma gayesi içerisindedirler. 
Bu onların esas Kızılelması’dır. Bu amaca giden yolda atılması gereken 
adımlar ise; Milliyetçi Türkiye'nin tesisi ve Türk Birlikteliği olan Turandır.

Trablusgarp ve Balkan Savaşları’ndan itibaren Kızıl Elma sembolizmini 
İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde örgütlenen Türk milliyetçileri 
sahiplenmiştir.Cemiyetin ideoloğu Ziya Gökalp’in Kızıl Elma adlı 
manzum eseri, 1914 yılında çıkan ilk şiir kitabına adını verdi. Gökalp için 
Kızıl Elma mekana bağlı olmayan bir idealin adı idi ancak dönemin başka 
yazarları için Kızıl Elma Turan coğrafyası ile özdeşleşmiştir. Cumhuriyet 
tarihi boyunca, Türkçü çevreler Kızıl Elma imgesini canlandırmak için 
çalışmalar yaptı.Geçmişte Sarı Saltuk'un kahramanlıklarını içeren 
Saltukname'den Evliya Çelebi'ye kadar, pek çok eserde konu edilmiş 
olan “Kızıl elma” motifi Türk Edebiyatında Aka Gündüz, Ömer Seyfettin, 
Nihal Atsız, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Dilaver Cebeci, Mim Kemal 
Öke,Halil Delice gibi şair ve yazarların elinde yeni anlamlar kazanmaya 
devam etmiştir.

Gün, Birlik günüdür. Gün, tarihten ders alma günüdür. Gün, ülkü 
şuuruna erme günüdür. Gün, kızılelmalar üretme günüdür. Gün, 
kızılelmalara sarılma günüdür. Gün, Kızılelma deyince körlerin fili tarif 
etmesi gibi kem kümedenlerin günü değildir. Kızılelma deyince gülüp 
geçenlerin günü değildir. Kızılelma deyince susanların günü hiç değildir. 

Kaynakça:
www.ulkuocaklari.org.tr 
www.otuken.com.tr
www.turkcebilgi.com
www.nemutluturkumdiyene.org
www.altayli.net
www.bursaturkocagi.org.tr
www.ulkucumedya.com
www.edebiyatfatihi.net
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LİSELER 
ARASI3.

Tarih boyunca biz Türkler bir ya da birden 
fazla ülküye sahip olmuşuzdur. Bu ülküler 
zamanla değişse bile bizim ülkümüzün 
temelinde Allah’a ve yüce Türk milletine 
hizmet vardır. Bu ülkü 1566’da Zigetvar olur, 
1071’de Malazgirt olur, 1915’de Çanakkale olur. 
Belki adlar ve yerler değişir ama ülkünün temeli 
hep aynıdır. 

Biz yüzyıllar boyunca dünyaya adalet yaydık 
ve insanları yeri geldi zulümden kurtardık yeri 
geldi bizden yardım isteyenlere yardım ettik. 
Asla zulmetmedik. Avrupa bize barbar der ama 
şunu bilmezler ki eğer biz barbar ve sömürgeci 
olsaydık Avrupa’nın Viyana’ya kadar olan 
kısmı Müslüman olurdu ve şu an Türkçe 
konuşuyor olurdu. Biz Oğuz Kağan’dan Sultan 
Alparslan’a ondan Sultan Süleyman’a ondan 
Sultan Abdülhamit’e ondan bu günümüze 
kadar bu şuuru geliştirip yüceltmeye çalıştık. 
Fakat gün geldi devran döndü Avrupa hem 
siyasi hem ilmi açıdan önümüzde geçti. Şu an 
o açığı kapatmak ve aynı şekilde onları geçmek 
bugünkü Kızıl Elmamız. Bunu yaparken bayağı 
bir yorulacağız, gece gündüz çalışacağız ve 
en önemlisi düşüneceğiz. İşte Kızıl Elmaya 
giderken atmamız gereken en önemli adım 
düşünmek. Artık düşünce savaşlarının ön 
planda olduğu dünyamızda düşünmek ve yeni 
fikirler üretmek zorundayız. Fakat bu hemen 
düşünüp elde edeceğimiz fikirler değil. Bu 
fikirleri bulmak için okuyacağız, gezeceğiz ve 
düşüneceğiz. 

Aslında derler ya her şeyi devletten bekleme 
diye işte aynen öyle. Devletin bir Kızıl Elması 
mutlaka olur ama her Türk gencinin de bir 
Kızıl Elması olmalı. Böylece herkes düşünecek 
ve yeni fikirler üretecek işte bu sebeple biz 
anlamadan zaten çok büyük bir ilerleme 
kaydedeceğiz. Lakin buna öncelikle inanmamız 
gerek. Gerisi Allah’ın takdiri. 

Bu süreçte birleşmemiz şart. Ata yurdumuz 
ve hala orda yaşayan kardeşlerimizle 
sürekli irtibat halinde olmalıyız gelişmeleri 
kaçırmamalıyız. Aynı zamanda Balkanlar 
ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşayan 
kardeşlerimizle bağlantıyı kesmemeliyiz. 
Bilirsiniz ki Rumeli yaklaşık 500 sene boyunca 
atalarımız tarafından yönetilmiştir. Bize 
yabancı değiller yani.

Kendi Kızıl Elmamızı belirlerken hem 
atalarımızdan örnek alacak hem de kendi özgün 
fikirlerimizi öne atacağız. İkisini harmanlayıp 
ortaya mükemmel fikirler çıkaracağız. Fakat 
bunları yaparken Avrupa’ya kin besleyerek 
yapmayacağız. Çünkü bu hem siyasi hem 
insani açıdan sakıncalı ve tehlikelidir. Bizler 
milliyetçi olmalıyız fakat ırkçı değil. Bu hem 
İslam’a hem de Türklük şuuruna yakışmaz. 
Biz barbar ortaçağ toplumu değil biz medeni 
bir Türk – İslam toplumuyuz. Buna yakışır bir 
şekilde hareket etmemiz gerek. Bu konuda 
maalesef biraz eksiğiz. Toplumumuz bilgi 
edinmeden inanma konusunda uzman ne 
yazık ki… Öncelikle ülkümüz olan Kızıl Elma 
konusunda bilgiler edinmeliyiz ki sonunda 
kimse her fikri Kızıl Elma zannetmesin yanlış 
ata oynamasın. Herkes kurallar içinde hareket 
etsin. Biz ger zorluğun altından kalkabilecek 
bir milletiz bunu Çanakkale ve Kurtuluş 
Savaşlar’ında gördük. Ki elimizde bu kadar 
çok imkan varken biz bunları yapamıyorsak 
çok yazık olur. Biz bunu başarmak zorundayız 
ki hem bizi hem tüm dünya rahat etsin. Adalet 

Türk’ün terazisidir. Terazide hile olmaz. Bütün 
dünya bunu böyle bilmeli ve Türk’ün adaletine 
teslim olmalıdır. Böylelikle herkes rahat bir 
şekilde yaşamına devam eder toplumlar 
gerçek adaleti görmüş olurlar. Bundan 
sonraki yazımda Türk’ün bu amaçlarını nasıl 
gerçekleştirdiğini anlatacağım. 

Sultan Alparslan’ın Kızıl Elması Diyar-ı 
Rum’u Türk yapmaktı. Nitekim bunu başardı. 
Ardından Osman Gazi Türk’ün adını tüm 
dünyaya yaymaya çalıştı ve bir cihan devleti 
kurdu. Onun ardından Fatih Sultan Mehmet 
Kızıl Elması olan İstanbul’u fethederek hem 
amacını gerçekleştirdi hem yeni bir çağ açtı 
hem de Peygamber Efendimiz’in yüce kelamını 
yerine getirdi. Yavuz Sultan Selim ise halifeliği 
alarak Kızıl Elmasını gerçekleştirmiş oldu.  
Kanuni Sultan Süleyman da Zigetvar’ı alarak 
Kızıl Elması’nı gerçekleştirmiş oldu. Sultan 
Abdülhamid ise devleti yıkılmanın eşiğinde 
33 sene boyunca refah içinde yaşatmayı 
başararak Kızıl Elması’nı gerçekleştirmiş 
oldu fakat haince bir darbe sonrası tahttan 
indirilerek diğer amaçlarından mahrum 
bırakıldı. Ardından Türk Milleti’nin Kızıl Elması 
başladı. Bu Kızıl Elmayı körükleyen M.Kemal 
oldu. Bütün bu durumlarda sağ salim kalan 
ve neredeyse bütün amaçlarını başarmış 
mukaddes Türk Milleti önünde kimsenin 
duramayacağını kanıtlamış oldu. Ne büyük 
bir şereftir ki atalarımız ya bu yolda başarıya 
ulaşmış ya da şehit olmuştur. Bize de onların 
çizdiği bu yoldan ilerlemek kalıyor.

Pek değerli İstiklal Marşı şairimiz rahmetli 
Mehmet Akif Ersoy’un da bir Kızıl Elması 
vardı. O Kızıl Elmasını bir esere dönüştürdü ve 
sanatçının da devlet adamı gibi bir Kızıl Elması 
olabileceğini kanıtladı. Ardından birçok önemli 
sanatçı şahsiyetler M.Akif ’i örnek alarak 
hareket etmeye başladılar. Bu sanatçıların 
arasında bir akıma dönüştü.

Tarihten verdiğimiz örnekler gerçekten 
gurur verici ve göğüs kabartıcı. Fakat şimdi 
bizler ne yapıyoruz? Atalarımızın çizdiği yolu 
gerçekten takip ediyor muyuz? Eğer benim 
fikrimi sorarsanız maalesef takip etmiyoruz. 
Şu anda gençliğin bulunduğu durum gerçekten 
acı. Kimsenin hiçbir şey hakkında fikri yok 
ki Kızıl Elma hakkında olsun. Belki birçoğu 
bunu sadece bir dizi ismi olarak görüyor. 
Elbette halkın tamamının bunu bilmesini 
bekleyemeyiz fakat en azından gençlerin 
bunu öğrenmesi lazım. Yazının başında da 
belirttiğim gibi herkesin bir Kızıl elması olmalı. 
Bir esnaf da olsa, yönetici de olsa, üst düzey 
bir devlet adamı da olsa bir Kızıl elması olmalı. 
Ama günümüzde gençleri saçma Batılı (tüm 
Batı fikirlerini kastetmiyorum) alıştırıyorlar. 
Gençler liselerde ve üniversitelerde fikir adamı 
olduklarını zannedip bir gruba takılıp savrulup 
gidiyorlar. Aslında herkes daha ilkokuldan Kızıl 
elmayı öğrenip idrak etse bu sıkıntıyı çekmez 
ve ileride daha rahat ve amacı olan bir hayat 
yaşar.

Şimdi size dünyanın teknoloji ve bilim 
alanında süper gücü olan Japonya’nın 5-6 
yaşındaki çocuklara yaptığı milli şokla alakalı 
bir şey anlatacağım. Japon okulları önce 
çocukları Japonların kurduğu devasa sanayilere 
ve şehirlere götürürmüş böylelikle onlara 
güçlü bir devlet olduklarında rahat bir hayat 
yaşayacaklarını söylerlermiş. Ardından onları 
atom bombasının atıldığı ve bir bitkinin bile 

SİNAN EMRE ÇİM
BURSA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİSİ  

MUKADDES AMAÇ
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büyümediği yere götürüp güçsüz devlet olduklarında başlarına neler 
geleceğini anlatırlarmış. Bu iki şeyi gören çocuklar milli bir şok geçirip 
isteyerek ve sonsuz sadakatle devlete ve millete bağlı olarak yaşarmış.

Allah’a şükürler olsun ki bizim başımızdan o kadar feci olaylar 
geçmedi. Fakat bizler de çocukları okul öncesi eğitimde milli şok 
kazandırsak gelecek nesillere Kızıl Elmayı rahatlıkla emanet edebiliriz. 
Bu da devletimiz için çok büyük bir gurur olur. 

Aslında kastetmek istediğim dönüp arkamızda bakmamız ve 
arkamızdaki (yani tarihimizdeki) o büyük cevheri, ışığı görüp yolumuza 
bakmamızdır. Şunu unutmayalım tarihte yaşayamayız. Atalarımızın 
yaptığı işlerden elbette ki örnek alacağız fakat yalnızca onlarla övünüp 
yerimizde sayamayız. Önemli olan içimizdeki o ışığı görmek. Ne demiş 
Mevlana:

Işık ışıktır görene
Işıktan köre ne
Bu güzel beyit ne güzel açıklamış öyle değil mi? Demek ki sadece Türk 

olup ben milliyetçiyim deyip de etrafta dolaşmayla Kızıl Elma olmuyor. 
Bize icraat lazım, fikir lazım, kitap lazım, kalem lazım… Bize bu uğurda 
birçok şey lazım.

Kızıl Elma artık bir amaçtan çok hayatın kendisidir. Çünkü Kızıl Elma 
Türk Milleti’ne ve İslam’a hizmet eden mukaddes bir değer ve ülküdür. 
Türklük ve İslamiyet hayatın en büyük iki gerçeğidir. İnsanların bunu 
idrak ettiği vakit tüm dünyanın kurtuluşu olacak ve İslam’ın kılıcı olan 
biz Türkler’in adaleti tüm dünyaya barış ve huzur getirecektir. Çünkü 

bizler zamanın emperyalist güçleri gibi insanlık yoksunu değiliz. Af 
dileyeni affeder, aman dileyene merhamet gösteririz. Küçücük çocukları 
asla öldürmeyiz hangi milletten olurlarsa olsunlar. Çünkü masum bir 
canı almaya hakkımız yok. Hiç kimsenin hakkı yok.

Artık zaman yeşerip yeniden boy gösterme zamanıdır. Dirilip yolumuza 
devam etme zamanıdır. Fakat bunu aklımızla ve fikrimizle yapacağız. 
Bunun için çalışmalı ve yer dökmeliyiz. Ülkemiz bir, bayrağımız bir, 
milletimiz bir, dinimiz bir. Daha ne olsun. Her şeyimiz tamam. Bize 
sadece harekete geçmek kalıyor. Artık tekrardan dünyayı nizama 
sokmamız gerekli. Bunu her cepheden başaracağımıza inanıyorum. 
Türk’ün gücünü hem siyasette hem sporda hem müzikte ve daha aklıma 
gelen fakat yazamadığım birçok yerde göstermeliyiz. Eğer bize yardım 
etmek isteyen yabancılar da varsa elbette onlara sırtımızı dönmeyiz. 
Çünkü biz Türküz.

Tarih boyunca bize hasta adam diyenler yanılacaktır çünkü o hasta 
adam ölse de onun ardında 80 milyon torunu vardır. Her şeyimiz 
tıpatıp aynı olmasa da dedelerimizin bize miras bıraktığı topraklara 
sahip çıkacağız ve adaletimize muhtaç olan yerlere yüce İslam ve Türk 
adaletini götüreceğiz. İnsanlara sahip çıkıp onları koruyacağız ve bu 
alanda başarılı olacağız. Ben inanıyorum dedim tüm yazım boyunca 
artık hep beraber biz inanıyoruz ve biz başaracağız diyorum.

Son olarak. Biz bu dünyada 2 temel üstünde yaşıyoruz. 
1. İslam’ın Hilal’i
2. Türk’ün Yıldızı

ÜNİVERSİTELER 
ARASI1.

Günümüzde birçok insanın zihninde 
Ziya Gökalp i le özdeşleştir i lmiş olan 
Kızılelma’nın tarihi Ergenekon Destanı’nın 
çıkışına kadar dayandırılır. Batıya ilerleyen 
Oğuzların, Hazarların çadırının başında 
gördükleri simgeyi Kızılelma olarak hedef 
göstermeleriyle de somut bir hale gelerek ad 
alır. Üzerinde çokça düşünülüp yazılmış bu 
ifadeyi Bizans’a dayandıranlar da olmuştur. 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Batı’da 
fethedilecek şehirler için ‘Kızılelma’ tabiri 
kullanıldığı ifade edilmektedir. 

 Bunca zaman süregelmiş, memleketimizin 
bazı  bölgeler ine ad olmuş,  Turan i le 
bütünleşmiş, tarihte farklı anlamları içermiş 
ve sonuçta Türk kültürünün ortak bir motifi 
haline gelmiş Kızılelma nedir? Soyut mudur 
yoksa somut mu? Sanıyorum ki Kızılelma, bu 
zamana kadar “Kızılelma nedir?” sorusuna 
verilen cevapların fazlalığı kadar geniş bir 
tabir, milyonlarca insanın aynı anda gördüğü 
Amasya’nın bahçelerinde kızarmış elma kadar 
tatlı bir hülyadır. Kızılelma’ya dokunan her el, 
onu düşünen her insan ona bambaşka anlamlar 
yüklemiştir. Ancak bütün bu anlamlar onun bir 
milletin hayali olma özelliğini bozmamıştır. 
Aksine onu genişletip sistemleştirerek daha 
somut bir hale getirmiştir. Kızılelma’nın 
yolculuğunu, kazandığı anlamları ve ne 
olduğunu biraz irdelemeye çalışalım.

Kızılelma, düşüşte de yükselişte de bir 
umut olmuştur. Kızılelma, düşmana yenilip 
Ergenekon’a varırken, bir gün çocuklarının ve 
torunlarının kaybedilen coğrafyaya yeniden 
çıkacağını hayal edip ümitvar olmaktır. O gün 
gelip de demirden dağ eridiğinde yüzyıllarca 
sürecek bir tarihe tekrar adım atmanın 
heyecanı ve gururuyla göğüs kabartmaktır. 

Düşman ordusuna esir düşerken, Kür Şad’ın 
atını şaha kaldırışını görmektir. Düşüşte 
yükselişin seslerini duyup o anı hayal etmektir. 

Kızılelma, batıda kızıla bürünmüş ağır ağır 
batan güneştir. Belki bu yüzden seferler batıya 
doğru yapılmıştır. Güneş’in battığı yere kadar 
hakimiyeti sağlamak için o devasa Kızılelma’ya 
doğru ilerlenmiştir, kim bilir?

 Kızılelma, henüz alınmamış şehirlerdir. 
Geceleri düşünde İstanbul’u görmektir. O 
büyülü şehre, iki kıtanın ortasındaki inciye 
ulaşabilmek için gemileri karadan yürütmektir. 
Vardığın şehrin incisi olan mabede köle olmak 
için koca bir orduyla uçsuz bucaksız çölleri 
aşmaktır. Bazen de o şehre kavuşamamaktır… 
Viyana kapılarından buruk bir halde geri 
dönmektir. Asla umut kaybetmeden, doğru 
anın bir gün mutlaka geleceğini düşünerek geri 
dönmek... Çünkü Kızılelma, her şeyden önce 
bir umut ışığıdır.

Kızılelma, ömrünü savaşmaya adamış bir 
askerin hedefidir. Bu hedef nereden başlar 
nerede son bulur belirsizdir. Bir gün Mohaç, 
bir gün Belgrad, bir gün Kosova hiç fark etmez. 
Onun için Kızılelma, padişahın karşısına geçip 
“Sizinle Kaf Dağı’nın ardına Kızılelma’ya dek 
yürürüz hünkarım!” demektir. Bu sözlerde 
bile Kızılelma’nın belki asla ulaşılmayacak, 
Kaf Dağı gibi belirsiz bir tabir olduğu çıkabilir. 
Ancak o asker için önemli olan ömrünü 
adadığı hükümdara yoldaşlık etmektir, onun 
Kızılelma’sı budur.

Kızılelma, yitip gitmekte olan bir ülkeyi 
kurtarmak için belli  ülküler etrafında 
toplanmaktır. Bir aydının üstlenmesi gereken 
sorumluluğu üzerine alabilmektir. Sürgünde 
de olsa çalışıp çabalamak ve ideallerini halka 

MUSTAFA SERDAR YAŞAR 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAK. TÜRKÇE ÖĞRT. BÖL. ÖĞRENCİSİ  

BİR MİLLETİN HAYALİ
Her hayal bir hakikat olabilirken,

Var etmemek niçin bunu şimdiden?
  -“Kızılelma” 

Ziya Gökalp
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duyurmaktır. İşte tam da böyle bir zamanda, Kızılelma’yı somutlaştırıp 
hedefi göstermektir. Vatandaşlarını dinç tutmak için fikirlerini, 
kurtuluş çarelerini kağıda işlemektir. Kızılelma’yı mısralara kazıyıp 
ölümsüzleştirmektir yahut zaten ölümsüzleşmeyecek bu ifadeyi daha 
da belirginleştirmektir.

Kızılelma, bazen gemileri yakmaktır. Sonunu düşünmeden kendini 
belli bir hedefe adamaktır. Çünkü Kızılelma varsa sonunda bir umut 
da vardır. Bugün olmasa yarın mutlaka güzel şeyler olacaktır. İşte 
bu adanmışlıkla Orta Asya’ya doğru yol almaktır. Kendini birden bire 
Basmacı Hareketi’nin ortasında bulmaktır. 90’larda elde edilecek 
bağımsızlıkları, yüzyılın başlarından sezebilmektir. Balkanlarda, 
Çeçenistan’da, Suriye’de ve gönlümüzün bir olduğu tüm coğrafyada, 
güzel bir gelecek hayaliyle gemileri yakıp adanmak…

Tarihte hayal ettiği pek çok hedefin, amacın gerçekleştiğine tanık 
olmuş bir milletiz. Bu bağlamda hayalperest olduğumuz da söylenebilir. 
Ancak ben hayalperest olmanın kötü bir durum olduğunu hiçbir zaman 
düşünmedim. Çünkü biz hayallerde yaşayan değil, kurduğu hayali 
gerçekleştirmek için sonuna kadar çabalayan bir milletiz. Kızılelma da 
yüzyıllardan beri bizim kurduğumuz bütün hayallerin adeta meyvesi 
olmuştur. Ulaştığımız her hedef bizi hayalini kurduğumuz Kızılelma’ya 
bir adım daha yaklaştırmakta. Hedefleri büyük bir ülke olarak, sadece 
80 milyon olmadığının bilinciyle yaşayarak, hayalini kurduğumuz 
Kızılelma’nın gerçekleşeceğini umut ediyorum. Yeter ki aynı bilinçle, 
ortak bir hayalde buluşalım.

MUSTAFA SERDAR YAŞAR

ÜNİVERSİTELER 
ARASI2.

Kaderini miletin kaderi ömrünü milletin 
ömrüyle eşdeğer gören başka bir millet daha 
yoktur.

Bir devletin bünyesinde yetiştirdiği insan 
faktörü o devletin ideallerini ve varlığını da 
şekillendirir.

Çetin bir coğrafyada tarih sahnesine çıkan 
Türk Milleti varlık mücadelesini zorlu ortam 
şartları , nüfus bakımından kendisinden 
üstün Çin’in yanıbaşında sürdürmüştür. 
Göçebe yaşam tarzının hüküm sürmesi diğer 
milletlerle sıkı mücadeleler içine girmesine 
,alternatif yollar bulmasına ,atı hayatına 
erken dönemde katmasına ve savaşçı ruhunun 
oluşmasına katkıda bulunmuştur. Tüm 
bunların meydana getirdiği sabırlı ve azimli 
karakteri , devletin varlığını kendi varlığından 
ayrı görmeme ,devletin her daim var olması 
gerektiği fikri ile birleşerek Türk devletinin 
zaman ve mekan değişse dahi değişmeyen 
ruhunu oluşturmuştur. İnsan ölür devlet 
kalır sözüyle ölümsüzleşen bu anlayışın 
oluşmasında ik etapta Türklerin evren ve insan 
tasavvurunu belirtmemiz gerekir. Örf , kültür, 
ve törenin toplumsal mayayı insan üzerinden 
kazandırdığını , insan düşüncesinin toplumsal 
düşünceye zemin hazırladığını görürürüz. Bu 
durum insanın evrende bulunduğu varouşsal 
pozisyonunu belirleyerek kimliğini ortaya 
koymak ve böylelikle toplumsal değerlerin 
kazandırdığı kişisel maya ile topumsal varoluşu 
temellendirmektedir.Neticede ortaya çıkan 
bu toplumsal varoluş temellerinin dayandığı 
,onun bünyesinden çıkan kurumları da bu 
düşünce etrafında şekillendirerek kendinde 
var olan mayayı kuruma da atmış olmaktır. 
İnsan ömrünün kısıtlı olması fakat devletin 
ve bunun arka planında çalışır vaziyette duran 
bilincin kaybolmaması fikri insanın kurumlara 
olan sorumuluğunu da artırır.Fakat bu durum 
Türklerde sorumluluktan ziyade içsel bir 
bağlılıkla gerçekleşir. İnsan ile devlet arasındaki 
bağlılık buradan ileri gelmektedir. Bu vesileyle 
devletin varlığı ile kendi öz varlığı arasında 
bir kontak kurarak devletin her daim var 
olması,varlığını yitirmemesi fikrini oluşturur.
İnsanın değerleriyle bütünlük içinde olduğunu 
dolayısıyla insanın var olan ve yaşattğı 
değerleriye insan olduğu ,bunun da toplumsal 
yapıyı oluşturan bir harç niteliği gördüğü , bu 
harcın da millet olgusunu ayakta tutup devleti 
oluşturduğunu düşünerek devlet olma fikrini 
düşünce dünyasının merkezine yerleştirmiştir.
Göçebe yaşam tarzının getirdiği bir sonuç 
olarak metaya verilen değer geri planda 

kalmış,bu durum toplumda bariz ve ayrışmacı 
sınıf olgusunun oluşmamasına ve düşünce 
dünyasının  ve törenin kutsal bir konuma 
yükselmesine neden olmuştur. Manevi varlık 
yapısının zenginliği maddi varlık yapısından 
ileri geçerek yüksek bir ahlaki ve kültür 
yapısının oluşumunda mutlak üstün bir rol 
oynamıştır.Bu durum değerlerin,inançların ve 
kutsallık atfedilen törenin yaşayıp yaşatılması, 
devamlılığının sürdürülebilmesi için maddeyi 
gerekli kılmış madde edimi için,daha geniş 
yaşam  alanları bulmak, büyüyüp çoğalabilmek 
,varlığını devam ettirebilmek için de toprağı 
şart kımıştır.Yüceltilen değerlerin devamlılığı 
,insanın yaşayıp devletin yaşatılabilmesi 
için kendi benliğinde bu unsurların ortak 
bileşimi ile ayrılmaz bir zincir kurmuştur. 
Bu yapının ayrılmaz birlikteliği düşünce 
dünyasında bir şuura , düşünce dünyasının 
zenginliği ise hayal ile düşüncenin birlikteliğini 
gerçekleştirip ,zorluklarla mücadele azmi ve 
ideali gerçekleştirme arzusuyla şuurlu bir 
düşünce yapısını oluşturmuştur.Değerleriyle 
gerçekleştirdiği bu fikri yapı çalışması gayesini 
her daim devlet ile gerçekleştirmeye evrilmiş ve 
amaçlarının onun için imkansızlığı istemekle 
mümkün olacağını düşünmüştür.

İlk devletin Orta Asya’nın zorlu şartları 
altındaki kalabalık bir bölgede oluşması 
insanların devlet anlayışını da şekillendirmiştir.
İnanç ve törelerin insanla sıkı ilişkisi devlet 
olgusunu ,yönetim kurallarını belirlemiştir.
Hükümdarlığın Tanrı tarafından inancın 
bir gereği olarak verildiğine inanılması, 
hükümdarın da halkına Tanrının bir emaneti 
gözüyle bakması dolayısıyla değer ve devlet 
olgusunun temellerini güçlendirirken aynı 
zamanda ‘’Ordu-Millet-Devlet’’bütünlüğünü 
kurmuştur.Toplumsal sınıfın materyalist bir 
biçimde gelişmemesi toplumsal sınıflaşmayı 
derinleştirmemiştir böylelikle  töreye uygun adil 
bir yönetim tarzı belirlenmiştir.Hükümdarın 
kararlarını kurultayda danışarak alması onun 
hüküm kabiliyetini arttırırken aynı zamanda 
istişare yoluyla kararların alınması düşünceye 
ayrı bir kıymet verilmesine yol açmıştır.Töreye 
uygunluk içinde gerçekleştirilen devlet idaresi 
,aynı zamanda devleti oluşturan unsurların 
mihenk taşı görevini de üstlenmiştir.Töreye 
atfedilmiş kutsallık devlete de atfedilmiştir.
Dolayısıyla onun muhafazası gerekmektedir.
Tüm  bu gereklilikler dizini onun savaşçı 
yapısı ile buluşunca ordu kavramının kıymeti 
de artmıştır.Kutsallık atfedilmiş devletin ve 
törenin ,onu yaşayan ve yaşatan unsurların 
muhafazası için mücadele vermesi orduya 
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mühim bir işlev yüklemiştir.Düşmanlarıyla mücadelesinde milletin 
ve onun değerlerinin dokunulmaz oluşu ordunun yüksek bir misyon 
kazanmasını sağlamıştır.Toplumun aidiyet hissettiği bilinçler artık 
devletin de temel bilincini oluşturmuştur.Sahip olduğu savaş 
bilgisi ,sistematikliği devletinin yapısal temelllere oturması ile 
geniş coğrafyalarda hakim olma ,aynı zamanda yönetme becerisini 
de kazandırmıştır.Geniş coğrafyaları tahakküm altına alma ve onu 
yönetecek bilgi deneyimi Türkleri devlet konusunda vasıflandırmışbu 
durum düşünce dünyasına da ayrı bir şuur kazandırmıştır.Yıkılan ve 
kurulan devletleri ile geçmişten pay biçerek tecrübe kazanmış ve onun 
vasfını bir hafızaya dönüştürmüştür:Milli Hafıza Sahip olduğu milli 
hafıza ile devlet yıkıp devlet kurma şuuru gelişmiş ,edinilen maddi ve 
manevi donanım ile devletin manasını kavrayıp kaderine bu doğrultuda 
yön vermiştir.Aynı zamanda devlet kavramının temeli olarak gördüğü 
töreleri hiçbir zaman kaybetmemiştir.’’Toprak gider devlet kalır,devlet 
gider töre kalır’’ olarak belirlediği şiarı doğrultusunda “Toprak-Devlet-
Töre”ile bir sistem oluşturmuştur.Bu yüzden ebede değin devlet 
anlayışı,devleti her daim genişletip güneşin doğup battığı yere dek 
ulaştırma gayretine dönüşmüş en nihayetinde devleti genişletip cihanı 
devlet devleti cihan yapma gayretinde olmuştur.Var olan değerler dizini 
onu yaşayıp yaşatabileceği toprağa ,toprağı da devletin bakiyesine 
bağlamıştır.Bu bağlılık sürmeli ve tüm cihan onun hakimiyeti altına 
girmelidir.Bu doğrultuda hedef bellidir.”Tüm cihanı devlet yapmak”.Yol 
bir ise yolcu da bir olmalıdır ki işi kolay kılsın.İnsana inancı gereği verilen 
düşünce dünyasının yön verdiği şuurla cihanı tahakküm altına almak 
ve tüm gayretiyle ona ulaşmak temel maksattır.Ululuk atfettiğine “Al” 
diyen Türkler için bir misyon olur “Kızıl Alma”

Varlığının temellerini sağlam bir zemine oturtan,yaşayıp 
yaşattıklarından tecrübe edinen Türkler için Kızıl Elma milli bir 
misyon ,bilinçli bir hareket olarak yaşattığı değerler kümesi içinde 
kümülatif bir şekilde ilerleyen milli bir şuur halini alır.Bu şuur ki 
hedefleri belirleyen ,Türklerin kaderini tayin eden eden ,yıkıp tekrar 
yapmayı ,düzene koymayı ve daha sonra onu  yaşamayı ve yaşatmayı 
gaye edinen durmaksızın genişlemeyi hedefleyen bir şuurdur.Türk’ün 
dinamizm kaynağı itici gücü, maddi ve manevi idealidir.Kızıl Elma 
varılması gereken cihanın dört köşesinde aranıp bulunması , onun için 
mücadele edilmesi gereken yerdir.Ona kazandırdığı ,milli hafızasına 
işlediği savaşma ,azmetme,sabretme, yıkıp kurma ve onu ilelebet 
devam ettirme fikrinin devamlılığını sağlayan bir yoldur.Bu yol ki mekan 
ve zaman kavramlarının gerçekte buluşturulmaya çalışıldığı idealdir.
Düşünce ve töreden beslenip şuurlu bir hayale dönüştürme,bunu ideal 
haline getirip gerçekleştirme çabasıdır.

Mekan kavramını gitmeden önce gideceği yer olarak belirleyen 
Türkler,cihanı tahakküm altına alıp idare isteğinin hayal olarak kalmasını 
önlemek için zaman kısıtını da göz ardı etmemiştir. 

Zaman kontrolü mümkün olmayan bir unsurdur.Sabit kalmak akıp 
giden ,asla durmayan zaman içinde geride kalmak olacaktır.İdealleri 
gerçeğe taşımak için durmaksızın ilerleme katedilmelidir.Vazifenin 
büyüklüğü ise zamanın kıymetini belirleyecektir.Bu yüzdendir ki bir 
mefkure olarak belirlenen Kızıl Elma akıp giden zaman içinde dinamizmi 
sağlayan bir mekanizma olacaktır.Sınırı akılla çizilemeyecek cihana 
hükmetme arzusu hiç dinmeyecektir.Bunu yaparken de bünyesine 
kattığı topraklarda ,bu topraklarda hüküm süren kültürlerde 
boğulmadan ve aynı zamanda var olan değerleri de muhafaza ederek 
bu ideale yürümesidir.Tüm bu anlayışların birlikte vuku bulduğu Kızıl 
Elma her daim yol gösterici ,gidilen yola ışık tutuan bir ülkü olmuştur.
Akıldan çıkarılmaması gereken ,her daim zinde kalmaya ,hazır olmaya 
zorlayan gittiği yerlerde yaşadığı ve yaşattığı ölçüde var olacak bir 
his,bir dürtüdür Kızıl Elma. Bu ülkü bazen bir şehir bazen zaptı gereken 
bir kale bazen de fethedilmesi gereken toprak ve gönüldür.Toprağın 
fethi kılıçla ,gönlü fetih ise sağlam tututlan inanç ve töre ile olacaktır.
Kuruldukları ilk dönemlerden beridir süregelen cihana hükmetme arzusu 
,oluşan devletlerin mayasını da bu yöne kanalize etmiştir.Her daim 
cihan devleti gayesi olan Türkler nesillernin hayatlarını da aynı amaçla 
doldurmuş,aynı amaç ve inanç Türk devletine her zaman kritik öneme 
sahip roller biçmiştir.Kültürümüzün yanında psikolojik olarak da derin 
yer tutan bu anlayış ve söylemleri Oğuz Kağan Destanında da,fethine 
girişilen şehirlerde ,diyarlarda da kurulmuş olan nice devletin harcında da 
buluyoruz.Oğuz Kağan Destanında geçen bir bahiste”Güneş bayrağımız 
gökyüzü çadırımız”olarak aktarılan,dünyanın fethine kalkışılırken Gök 
Tanrı inancının gök yeleli gök tüylü varlığı Bozkurt un yol göstericiliğinde 
fetihlere çıkılmış,Orhun Abidelerinde geçen “Yedi iklimin yedi cihanın 
“söylemlerinden ve daha birçok destan ve yazıtlarda Kızıl Elma fikrinin 
yansımalarını görüyoruz.Mazisi bu kadar köklü bir ideal ,milli şuurun 
ve kültürün de birer canlı göstergeleridir.Türklerin benliklerini koruma 
ve muhafazasını sağlayan törenin yanında değerler bütününün içinde 
yeralan bu kültürel miras Türk milletinin inandığı değerleri uğruna 
ettiği mücadelelerde de kritik önem arz etmiştir.Bir toplumu örf-adet 
ve töresinden ayrı tutmanın mümkün olmaması gibi inançlarından da 
ayrı tutmak mümkün değildir.İnanç değerlerin felsefi yapısını oluşturan 
,ona kıymet addeden ve ona bir misyon yükleyen yapıdır.Bu iki yapı inanç 

ve törenin birleşmesi ile hedefler de o oranda şekil alır.Aynı zamanda 
sosyal,ahlaki,kültürel yapı ile de sıkı ilişki içerisindedir.Gök Tanrı 
inancında devam ettirilen Kızıl Elma ülküsünün kendine yer edindiği 
ve kritik öneme sahip olduğu bilinirken Türklerin Karluklar ile başlayan 
İslamiyet’e geçişi Karahanlılarla birlikte Türk-İslam devlet yapısının 
şekillenmeye başladığı dönemlerde inandığı Kızıl Elma ülküsünü devam 
ettirmesi ,kültürel bir miras haline getirdiği bu ülküyü destekleyici ve 
ona ayrı bir önem yükleyen “Cihad” anlayışı ile daha da pekişmiştir.
Türklerin 751 Talas Savaşı ile başlayan İslamiyetle karşılaşma süreci 
İslamla şereflenmiş ve İslam tarihini de şereflendirecekTürklerin “İla-i 
Kelimetullah” fikri ile Kızıl Elma fikrini birleştirip cihana tahakküm 
etme isteğini doruk noktasına çıkaracak,yılmaz Türk kuvvetini cihana 
kanıtlama fırsatı verecektir.Yetiştirdiği Hoca Ahmet Yesevi gibi gönül 
eri alperenleriyle fetihten önce gönül fetihlerine sevkedecek,fetihleri 
dolayısıyla Kızıl Elma’yı kolay kılacak,gidilmeyen yerlere peşinden 
sürükleyici bir rol verecektir.Kızıl Elma ,ayrılmak gerektiğinde yine 
birleşmek için ayrılmayı ,fethedilecek her yeri kendi vatanı yapmaya  
mecbur kılacaktır.Ezelden beridir zulmün karşısında adaletle duran 
Türkler olması gereken her yerde ,ihityaç duyulan her toprakta olmalıdır.
Sınırı maddi ve manevi hiçbir şekilde çizilemeyen Kızıl Elma ;Orta 
Asya’da ,Kırım’da ,Türkistan’da, Ortadoğu’da Türk’ün atının altında 
çiğnediği uğruna kan döktüğü ve dökmeye hazır olduğu her yerdedir.
Hükmeden,hükmetmekle kalmayıp imar eden,birleştiren tam manasıyla 
yönetme vasfını kullanarak nişane vurduğu,vuracağı,vurmaya namzet 
olduğu her yerdir.Ulaşılması gereken topraktan daha ziyade hedeflerin 
vuku bulduğu mecradır.Türk ;sudur,Kızıl Elma ülküsü bunu gerektirir.
Ulaşılması gereken suya muhtaç topraklara yetişmektir.Türkler gittiği 
topraklarda nişane bırakır,bu nişane gidildiğinde vurulan değil vurulmak 
için gidilen bir nişanedir.Bu yüzdendir ki asırlardır bilinçaltına kazınan 
böylesine yüce bir şuur asla tek boyuta indirgenemez kaldı ki bu kadar 
büyük bir ülkü tek boyuta indirgenmiş olsaydı böylesine uzun bir 
müddet varlığını devam ettiremezdi.Sonu olanın ömrü vardır,bu dava 
bu şuur sonsuza varmak içindir,varlığını nesilden nesile kıyamete dek 
devam ettirmektir.Bu uğurda düşünce kalkmasını bilmek ,yorulsan da 
devam edebilmek hatta ölsen de yeniden dirilmeyi gerektirir.Kızıl Elma 
bir hedeften daha çok o yolun kendisidir.Fakat asla hayal değil hayali 
gerçek kılan şuur sahiplerinin idealidir.
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ÜNİVERSİTELER 
ARASI3.

Stefan hızlı adımlarla karargaha doğru 
yürüyordu. Bir yandan son dal sigarasını 
cebinden çıkarmaya çalışıyor, diğer yandan 
da bu haberi yüzbaşı Vlademir ’e nasıl 
söyleyeceğini düşünüyordu. Dalpınar’ın dik 
yokuşunu aştıktan sonra karargahı gördü. 
Yaklaştıkça yüreği yerinden çıkacak gibi 
oluyordu. İçeri girmesine son birkaç adımı 
kalmıştı ki durdu. Bir an sırtını karagaha döndü 
ve tekrar karar değiştirerek karagahın kapısına 
vardı. Kapıdaki askerleri selamladıktan sonra 
hızlı bir şekilde yüzbaşı Vlademir’in odasına 
yöneldi. Yumruk şeklini almış eliyle gri renkli 
demir kapıya vurdu ve içeriden gelen gür sesi 
duyunca kapıyı açıp girdi.

İçeri girdiğinde masa başında kümelenmiş 
Rus subaylar haritanın belirli yerlerini 
işaretlemişlerdi ve özellikle kırmızı daire içine 
alınmış yer Dalpınar’dı. Stefan bunu görünce 
yüreğindeki heyecan yeniden hararetlendi. 
Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını kendisi de 
bilmiyordu. Bu sırada keskin kaşları ve kapkara 
gözleriyle yüzbaşı Vlademir, Stefan’ın yüzüne 
bakıyordu. Hala konuşmadığını görünce 
yanındaki subaylara baş hareketiyle dışarı 
çıkmalarını emretti. Rus subaylar dışarı çıkınca 
Stefan yüzbaşının emriyle rahat pozisyonuna 
geçti. Karşısında ki bu iri yarı adama durumu 
nasıl izah edeceğini bulamamıştı henüz. Tam 
bu esnada tokat gibi gür bir ses:

-“Evet  Stefan seni dinliyorum” dedi.
Bacaklarındaki titremeye bir türlü engel 

olamayan sarı saçlı genç subay, ağzının içinde           
dolanan  dilini bir anlık durdurunca:

-“Komutanım Dalpınar’daki tepede çok 
fazla kayıp verdik. Köylülerin hepsi orada 
savunma hattı oluşturmuşlar. Korkut Ağa 
ve üç oğlu bütün köylüyü galeyana getirip o 
tepede toplamışlar. Ne yaparsak yapalım orayı 
alamadık” dedi.

Sinirden göz yuvaları açılan yüzbaşı hışımla 
masadaki haritaları savurdu. İki eliyle Stefan’ın 
yakasına yapışıp:

-“Bu nasıl olur teğmen. Sizler daha köylüyle 
baş edemiyorken nasıl olur da bu üniformayı 
giyebilirsiniz? Altı üstü bir Türk köyü ve o köyün 
içerisinde yaşayan sıradan Türk köylüleri. Siz 
ise özel yetişmiş insanlarsınız. Onları nasıl 
yenemezsiniz.”

Boğulacak gibi olan teğmen daha fazla 
konuşamadı. Neredeyse ağlayacak gibiydi. 
Boğazındaki ellerin gevşediğini hissetti ve derin 
bir nefes aldı. Sonra ardı arkası kesilmeyen 
emirleri dinlemeyi başladı:

-“Derhal bütün birlikleri topla! Askerlere 
ilk başta acımamayı emret ve acıyan olursa 
cezalandırılacağını söyle. İki saat içinde hazır 
olun. Ben de sizinle geleceğim ve o tepeyi yerle 
bir edeceğiz. Bugüne kadar Büyük Rusya’nın 
isteyipte alamadığı bir yer olmamıştır , 
olmayacaktır!”

Sarı saçlı subay selamını verip:
-“Emredersiniz komutanım” dedikten sonra 

sol ayağının üzerinde dönerek odadan çıktı.
Korkut Ağa elma ağacının çevresine 

bağdaş kurmuş köylünün orta yerinde , 
yaşlanmış bedenine aldırmaksızın bağırarak 
konuşuyordu:

-“Ey evlatlarım, bacılarım, kardeşlerim! Bu 
elma ağacı yıllardır buradadır. Dedelerimizden, 
ninelerimizden bize kalan yegane varlıktır. 

Bu ağacın dibinde nicelerimiz serinlemiş, 
koşuşturmuş, oyunlar oynamıştır. Meyvesini 
gırtlağından geçirmeyeni yoktur. Şimdi bilmem 
nereden gelmişler ve bize atalarımızdan kalan 
bu tepeyi almak isterler. Bu tepe bizim, bu 
ağaç bizim, bu toprak bizimdir. Asırlardır 
bizler burada yaşamış, buranın suyundan 
içimiş, buranın toprağından karnımızı 
doyurmuşuz. Gerekirse bu toprağı kanımızla 
sularız ama yine de vermeyiz! Oğuz atamızı 
düşünün, Kürşad ağabeyimizi düşünün. Onlar 
asla kimseye boyun eğmediler. Onların Kızıl 
Elma’sı cihandı. Bizimkisi ise şuan üzerinde 
oturduğumuz toprak ve dibinde serinlediğimiz 
ağaçtır. Sanmayın ki bu bir hayaldir. Asla! Bu 
bir idealdir ve unutmayın ki idealler yeniden 
doğuşun simgesidirler. Gün, yeniden doğma 
günüdür! Gün, silkinip kalkma günüdür! Kansa 
kan, cansa can! Yeter ki yerinde rahat uyusun 
atam!”

Bütün köylüler Korkut Ağa’ yı  nefes 
almadan dinliyorlardı. Sözlerin etkisiyle kimi 
onaylarcasına başını sallıyor, kimi mırıldanarak 
tasdik ediyordu.

Bu sırada tepenin etrafına dizilmiş 
kum çuvallarının yanından bağırarak birisi 
koşuyordu. Herkes koşan kişiye doğru bakmaya 
başladı. Yaklaştıkça sesi daha da netleşti. 
“Korkut Ağa, Korkut Ağa” diye bağırıyordu. 
Neredeyse dili boğazına kaçacaktı. Kalabalığın 
arasına geldiğinde ellerini dizlerinin üzerine 
koyarak nefeslendi ve sonra:

-“Ağam, moskoflar geliyorlar. Hem de karınca 
sürüsü gibiler. Sanki dünyayı toplamışlar. Ne 
yapacağız, ne edeceğiz?”

Kaşlarını çatan Korkut Ağa hiç istifini 
bozmadı. Hatta bakışları daha da keskinleşti. 
Avını bekleyen bir kurt gibiydi. Kalabalığın 
arasından iki adım ilerleyip durdu ve:

-“Gelsinler evladım. Bizim kimseden 
korkumuz yok. Çünkü bu topraklar bizimdir. 
Onlar geldikçe biz de onların üzerine gideriz. 
Allah her daim yanımızdadır. Asıl onlar bizden 
korksunlar. Çünkü onlar insanlardan oluşan 
orduya sahip, oysaki biz Allah’ın ordusuna 
sahibiz!”

Bu sözler bir nebze olsa da ürken köylüyü 
yeniden cesaretlendirmeye yetti de arttı. 
Herkes dört bir yandan kum torbalarından 
oluşturdukları mevzilere doğru koşmaya 
başladı. Kiminin elinde tüfek, kiminin elinde 
tırpan vardı. Bazısı kürekle , bazısı da baltayla 
koşuyordu. Hepsinin gözlerinde biraz sonra 
şehadete varacak olmanın pırıltısı vardı.

İyice yaklaşan Rus ordusu hız kesmeden 
ilerliyordu. Karşılarındaki topluluğa insan 
gözüyle bakmıyorlardı. Kafalarındaki tek 
düşünce bir an önce o varlıkları yok etmekti. 
Yaklaştıkça daha da hırslanıyorlardı. Ama 
asla burada ne aradıklarını kendilerine 
sormuyorlardı.

Nihayet iki topluluk birbirleriyle göğüs 
göğüse geldiler. Atların kişnemesi ile insan 
çığlıkları bütün tepeyi sarıyordu. Korkut 
Ağa elindeki bilenmiş bıçağını Rus askerine 
saplarken bir anda oğlu Oğuz’un yere serildiğini 
gördü. Tam ona doğru koşarken arkasından 
kendisine saplanacak olan süngüye, gövdesini 
siper eden Turgut’unu gördü. Ağabeyine süngü 
saplayan Rus askerini bir hamlede altına alan 
Kürşad, savaş alanının aslanı gibiydi. Pençesini 
sapladığı kimse kurtulamıyordu. Elindeki 

KIZIL GÜN 

İZZET GEDİK   
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

FEN ED. FAK. TÜRK DİLİ VE ED. BÖL. ÖĞRENCİSİ   
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baltayı o kadar iyi kullanıyordu ki yetişemediği yere baltası koşuyordu. 
Kendisini babasının vücuduna bir set gibi çekmişken vınlayarak gelen 
kurşun sesi Kürşad’ın bedenini soğuklaştırdı. Gözleriyle bunca vahşete 
şahit olan Korkut Ağa, artık önüne kim gelirse gelsin tek bıçak hamlesiyle 
kızıla boyuyordu. Stefan’ın “Komutan öldü” narası askerleri galeyana 
getirdi. Arkasına bakmadan kaçmaya çalışan kadar, kaçmaya yeltenecek 
nefesi olmayanlar vardı.

Güneşin yarısı ufukların ardına düşerken, diğer yarısı ortalığı 
tunca çevirmişti. Etraftaki cesetlerin başında kana susamış sinekler 
kümelenmişti. Beyaz gömleği, kırmızılaşmış Korkut Ağa tırnaklarıyla 

toprağa tutunarak elma ağacının dibine kadar sürüklendi. Rüzgarın 
hafif uğultusundan başka bir ses yoktu. Başını ağaca dayadı ve tam 
bu esnada yukarıdan kırmızı bir elma başının hizasına düştü. Artık son 
nefesini vermesine ramak kalan ihtiyar, kızıl elmaya bakarak:

-“Biz onlarla savaşmak istemedik ama onlar bizden kanımızı istediler. 
Oysaki bizim kanımız pahalıdır. Bunu bilmediler, bilemediler. Şimdi sen, 
kızıl elma, burada olan bitenin tek şahidisin. Eminim ki gırtlağından 
geçtiğin her insanın, yüreğinde sonsuza kadar yaşayacaksın. Bu anı, 
bu toprağı ve bu insanlığı unutturmayacaksın. Kimbilir belki de bir gün 
bir çocuğun göğsünde yeniden doğacaksın!”

Komşu kelimesi “konmak” 
fiilinden gelmekte ve daha 
önceleri  “konşu” şeklinde 
k u l l a n ı l m ı ş t ı r.  Z a m a n l a 
“komşu” şeklini  almıştır. 
Komşu; aynı mahallede, aynı 
köyde, aynı sitede; kısacası 
aynı yerleşim biriminde oturan 
ai lelerin birbir ler ine göre 
aldıkları addır.

İnsanlar bir yakın çevrede 
birlikte, bir arada yaşamaya 
muhtaçtır, mecburdur. Her 
insan hayatı boyunca başkaları 
ile konuşmak, haberleşmek; 
yardımlaşmak zorundadır. Ancak, burada 
önemli olan komşuların birbirlerinin haklarına 
saygılı olmaktır. Çünkü komşu hakkı kutsaldır.

Kültürümüzde komşu ve komşuluk 
hakkında çok sayıda terim, deyim ve atasözü 
bulunmaktadır. Bunların içerisinde çok önemli 
olanlar olduğu gibi önemsiz olanları da vardır. 
Ata sözlerimiz arasında “komşu komşunun 
külüne muhtaçtır.”, “Ev alma komşu al.”, 
“Komşuda pişer, bize de düşer.” “Komşu aşı 
veresiye.” “Komşu hakkı Tanrı hakkıdır.”  gibi 
olumlu sözlerin yanında olumsuz olanları 
da vardır. “Komşu ipi ile kuyuya inilmez.” 
“Komşunun tavuğu, koşuya kaz, gelini de 
kız görünür.” “Komşu komşudan huy kapar, 
ayranına su katar.” “Komşunun kötüsü insanı 
iyi mal sahibi yapar.” gibi  sözler en çok tekrar 
edilen sözlerdir.

Komşuluk, dinimiz açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in 
Nisa sûresi’nin 36. ayetinde şöyle denilmekte 
-dir:”Allah’a ibadet edin ve O’na  hiçbir 
şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, 
akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan 
komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan 
arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz 
kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen 
ve övünen kimseyi sevmez.”

“Şüphesiz Allah(c.c.), adaleti, iyilik yapmayı, 
yakınlara yardım etmeyi emreder.” (Hahl 
sûresi/ 90)

“Komşusu aç iken tok yatan bizden 
değildir” hadisi bunun en güzel ifadesidir. 
Dinimiz komşularımızla iyi geçinmemizi, 
yardımlaşmamızı, onları rahatsız etmememizi 
emretmektedir. Peygamberimiz “Allah’a ve 
ahiret gününe inanan komşusuna eziyet 
etmesin” diye buyurmuştur. Bir başka 
hadisinde de, “Komşusu şerrinden emin 
olmayan kişi, gerçek mü’min değildir.”

B u  k o n u d a  E b u  H u r e y r e  ş u n l a r ı 
naklediyor:”Bir defasında Peygamberimizin 
üç defa “Vallahi mü’min olamaz” dediğini 
duydum  ve bunun üzerine; “Ya Resûlallah ! 
Kim mü’min olamaz? diye sordum: 

Peygambarimiz (s.a.s):”Şerrinden komşusu 
emin olmayan kimse” diye cevap verdi. 
Peygamberimiz bir başka hadisinde de şöyle 

diyor: “Allah!a ve ahiret gününe 
inanan komşusuna iyilik etsin.”

Hz. Ali’nin Peygamberimizden 
naklettiğine göre, “Evden önce 
komşu,yoldan önce arkadaş, 
yolculuktan önce azık gelir.” 
Atasözlerimiz arasında yer alan 
“Ev alma komşu al.” sözü bu 
hadisten mülhem olsa gerek.
İbn-ş Amr ’ın naklettiği bir 
hadiste de şöyle denilmektedir. 
“Al lah katında arkadaşın 
hayırlısı arkadaşına en hayırlı 
olan, komşunun hayırlısı da, 
komşusuna en hayırlı olandır.”

İbn-i Mes’ud’un Yüce Peygamberimizden 
duyduğu bir hadis ise bize büyük bir ders ve 
ölçü veriyor: 

“Komşun seni, iyi bilirse, bil  ki sen 
iyisin. Komşun seni kötü bilirse, bil ki sen 
kötüsün.”  

Komşuluk, akrabalıktan sonra gelen en 
güçlü sosyal dayanışma unsurudur. Komşuluk, 
bazı durumlarda akrabalıktan, dostluktan 
daha önemlidir. Çünkü yeri gelince akraba, 
dost, seni bırakır gider ama komşu her an senin 
yanındadır.

Komşulukta en önemli ilke, karşılıklı 
güvendir. Komşu, komşusuna her yönden 
güven duymalıdır. Komşuların evlerine izinsiz 
girilmemelidir. Komşusundan habersin 
kendi binasını, ona, zarar verecek şekilde 
yapmamalıdır. Evinin önünü, giriş ve çıkışlarını 
kapatmamalıdır.  Evini komşusunun haberi 
ve izni olmadan başkasına satmamalıdır. 
Komşular birbirlerinin haklarına saygılı olmalı; 
söz ve davranışları ile birbirlerini incitmemeli; 
sevinç ve üzüntülerini paylaşmalı, dert ve 

sıkıntılarını gidermeye çalışmalı, gerekli 
durumlarda maddi ve manevi yardımlarda 
bulunmalıdır. Komşulardan gelen sıkıntılar 
karşısında anlayışlı ve sabırlı olmalı, birbirlerinin 
hastalarını ziyaret etmeli, cenazelerine katılıp 
başsağlığı dileklerinde bulunmalıdır. 

Komşuların davetlerine icabet etmeli, 
kendisi de zaman zaman komşularını evine 
davet etmeli, onları güler yüzle, tatlı sözlerle 
karşılamalı. Yeri geldiğince “komşu tabağı” 
yani yemeklerinden ona da vermeli, satın 
aldığı ya da memleketinden gelen meyve v.b. 
gıdalardan onlara da tattırmalıdır. Komşunun 
yetimlerini sevmeli, her gördüğü yerde başlarını 
okşamalı, onlara harçlık vermelidir. 

Ne yazık ki günümüzde komşular birbirlerini 
tam tanıma fırsatı bulamamakta ve gerekli   
güven ortamı oluşmamakta, bu yüzden 
hırsızlıklar, komşu öldürmeleri, komşunun  
çocuklarını, kızlarını kaçırma  olaylar her geçen 
gün artmaktadır.

Her komşu etrafındaki komşulardan her 
konuda, maddi ve manevi yardım bekler ve bu 
yardımın olması halinde mutlu olur. 

Biz aile olarak 2010 yılı Temmuz ve Ağustos 
aylarında hem Bursa’da hem de Şavşat-
Kireçli köyünde komşuluğun en büyük 
örneğini yaşadık ve  gördük. Komşularımız, 
cenazelerimizin her anında yanımızda, hatta 
önümüzde oldular. Yapılması gerekenleri 
bizden önce onlar yaptılar. Akrabalarımız 
bırakıp gittikleri halde komşularımız her 
zaman yanımızda oldular ve hiç bir gece bizi 
yalnız bırakmadılar.

A l l a h ,  b ü t ü n  k o m ş u l a r ı m ı z d a n , 
dostlarımızdan ve akrabalarımızdan razı 
olsun. Yardımlarını esirgemeyenlere sonsuz 
teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

KOMŞULUK VE YARDIMLAŞMA

Behçed DEDE
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Türk-İs lam kültüründe, 
yardımlaşmada, karşı tarafın 
onurunu kırmamak asıldır. Halk 
tabiriyle başa kakar gibi yardım 
yapılmaz. Sağ elin verdiğini sol 
elin bilmemesi asıldır.

Bu sebeple, sadaka gizli 
verilir. Zekat da, gizlilik şartı 
yoktur. Ancak, zekat verenin, 
verdiği kişi dışındakilere bunu, 
alan kişinin gururunu incitecek 
şekilde duyurmaması lazımdır. 
Zekat verenin niyetinin zekat 
vermek olduğunu, sadece 
verdiğ i  k iş iye  aç ık laması 
lazımdır ki, helal maldan verilen 
bu kazancı, alanında İslami kurallara uygun 
olarak harcanması sağlansın. Zekat veren, 
üçüncü kişilere de, o sene ne kadar zekat 
verdiğini, onları da zekata özendirmek, bir 
bakıma yarişa teşvik etmek için, verdiği kişinin 
kim olduğu söylenmeksizin açıklamasında 
mahzur yoktur. Hatta, uygun görülmektedir.

Türk-İslam geleneğinde, bu sebeple; sadaka 
taşları, zimen defterleri, diş kirası geleneği 
bulunmakta iken, bunlar artık hemen hemen 
unutulmaya yüz tutmuştur. 

Sadaka taşları genelde bu isimle anılırsa da, 
Konya'da hayrat deliği, Hasankeyf'te zekat 
kuyusu olarak da adlandırılmaktadır. 

Sadaka taşlarının bilinen şekliyle ortaya 
çıkışı, 6. kişi olarak İslamla şereflenen ve bu 
sebeple de;

' 'Habbab İslamın altıda 
biridir.'' Övgüsüne layık olan 
Habbab İbn Eret'le başlamıştır. 

Habbab İbn Eret,  aslen 
Necid' l i  olup Beni  Temim 
kabilesindendir. Bir başka 
k a b i l e n i n  s a l d ı r ı s ı n d a 
esi r  edi l ince,  b i r  kaç  yer 
dolaştırıldıktan sonra, Mekke'de 
zengin bir müşrik kadın olan 
Ümmü Enmar  taraf ından 
bulüğa ermeden esir pazarında 
satın alınmıştır. 

Ümmü Enmar kendisini bir 
demirci ustasına çırak olarak 
vermiştir. Çok dürüst, çok zeki 

olan Habbab, ustasından bıçak, kama, kılıç, 
miğfer yapmasını öğrenmiş, sonra daha ziyade 
kılıç yapmakta karar kılmıştır. Yaptığı kılıçlar, 
hem çeliğe çok iyi su verdiğinden, hem de 
sanat eseri gibi işlendiğinden herkes tarafından 
aranır olmuş, sahibesi de çok para kazanmıştır. 
Ancak, tefekküre daldığında, putperestliğin ve 
Arap toplumundaki kokuşmuşluğun, yaratanın 
isteği olamayacağı şuuruna ermiş ve 6. kişi 
olarak İslamla şereflenmiştir. Sahibesi ve 
oğulları bunu duyunca kendisine en akıl 
aimaz işkenceler uygulamışlar, kızgın ateşte, 
kızarıncaya kadar beklettikleri demirlerle 
başını, sırtını dağlamışlar; sırtından akan 
ter ve yağlar ateşi söndürmüş, gene de 
imanından dönmemiştir. Kendisi Medine 
' ye hicret etmeden önce, sahibesi amansız 
baş ağrılarına yakalanmış, günün hekimleri 

şifa bulamayınca, bir tavsiye üzerine kızgın 
kafası dağlanmış, acıları ancak böyle yapılınca 
durmuş, bir müddet sonra gene başlayınca aynı 
yola başvurmuşlar, dağlanmanın kokusundan 
ve çığlıklarından en yakınları dahi rahatsız 
olmuş ve çığlıklar atarak ölmüştür.

Habbab, Medine'ye göç edince, burada da 
kılıç yapımına devam etmiş ve zengin olmuştur.

Kapısı yola açılan odasında yaşamaya 
başlamış ve kazandığı paraları, odasındaki bir 
rafa koymuş ve her isteyenin de gelip ihtiyacını 
buradan karşılayabileceğini ilan etmiştir. 
Herkes ihtiyacı kadar parayı, gece gündüz açık 
olan odasına girerek almış, gene de öldüğünde 
80.000 dirhemi olduğu tespit edilmiştir. 

Sadaka taşları bu mübarek sahabenin 
davranışından kaynaklanmaktadır. Genelde 
camilerin duvarlarında, çeşme kenarlarında, 
çocukların erişemeyeceği yükseklikte, bir oyuk, 
ya da dikili taş olarak yapılmıştır. Günümüzde 
İzmir'de Namazgah, Kurşunlu-Pazaryeri, Şeyh 
ve İkiçeşmeli Natırzade camilerinde kalıntıları 
bulunmaktadır. Ayrıca Üsküdar İmrahor Camii, 
Üsküdar Gülfem Hatun Camii, Doğancılar Camii, 
Koca Mustafa Paşa Camii ve Karacaahmet'te de 
mevcuttur.

Bu geleneğin bir başka tezahürü de, Osmanlı 
zenginlerinin konaklarında, evin girişinde döner 
dolaplar şeklinde görülmektedir. Bu dolaplara, 
konaklarda o gün pişen yemeklerden oluşan 
tepsiler konulur, ihtiyacı olan dolabı, yol 
kenarında olduğu için içeridekiler görmeden 
alabilir ve boş tepsiyi bırakabilirdi.

Bir  başka unutulan gelenek,  zimen 
defterleridir. Bu Türk-İslam geleneğidir. 
Osmanlı döneminde, mahalle bakkallarında 
bulunan veresiye defterleri için, kimsenin 
onurunu zedelemeden hayır yapmak isteyen 
kişiler, bakkala başvurarak bir veya gücüne göre 
rasgele bazı sayfaların borçlarının toplanmasını 
ve o sayfaların yırtılmasını isterlerdi. Sayfalar 
yırtılmadan, parası gelen kişi tarafından 
ödendiği için, bakkal da sesini çıkarmaz, borçlu 
ödemeye geldiğinde de, durumu kendisine 
anlatırdı. Böylece birbirini hiç tanımayan 
insanlar arasında gerçekleşen bu muamele 
sebebiyle kimsenin onuru kırılmazdı. 

Unutulan diğer bir gelenek ise, diş kirası 
uygulamasıdır. Bu geleneğe göre de, mahallenin 
zenginleri verdikleri iftara, müslim gayrimüslim 
ayrımı yapmaksızın, genelde fakirleri çağırırlar 
ve iftardan sonra kadife keseler içinde, 
kendilerine ihtiyaçları tahmin edilerek paralar 
verilirdi. Hem yemek yedirmek hem para vermek 
günümüzde rastlanmayacak bir davranıştır. Diş 
kirası verenin, bunu verme sebebi davetine 
icabet ederek kendisine sevap kazandırana 
borcunu bir şekilde ödemek düşüncesidir. Bu 
konuda bu yazının konusu olmayacak, çok hoş 
Bektaşi fıkraları da bulunmaktadır. 

Bu üç unutulan ve terkedilen geleneğin 
ihyası acaba mümkün müdür?

Pek imkan dahilinde gibi görülmüyorsa da, 
bilinmesinde gene de fayda vardır. Maksat, 
yardımı yaparken, yapanın gururlanmasının 
önüne geçmek, yardım yapılanın da onurunu 
kırmamak olmalıdır. Bunun saydıklarımız 
dışında örnekleri mutlaka bulunabilir.

UNUTULAN ve TERKEDİLEN 
ÜÇ TÜRK-İSLAM GELENEĞİ

Av. Nadir ÜLKER


